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TERMINOLOGIE

Tegenwoordig is het mogelijk om muziek 
via het internet te streamen. Er zijn veel 
verschillen platformen, waaronder Spotify, Apple 
Music en Deezer. Gedurende dit onderzoek 
wordt Spotify genoemd als voornaamste 
streamingdienst. Spotify is in Europa de grootste 
streamingsdienst en is daarom het meest 
relevant voor dit onderzoek. Inzichten en data 
die zijn gebaseerd op Spotify, zijn even relevant 
voor alle andere platformen. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de invloed van streamen en niet de 
invloed van een specifiek platform.

STREAMINGSDIENSTEN

EDM

(ZELFSTANDIGE) ARTIEST / 
PRODUCER

EDM is een afkorting die staat voor Electronic 
Dance Music. Met deze term worden alle 
elektronische dance genres bedoeld. Dit 
spectrum is erg breed en kent veel genres en 
sub-genres. Denk hierbij aan house, maar ook 
aan hardstyle of techno.

Een producer is een artiest die muziek 
produceert. In dit onderzoek wordt er gefocust 
op de zogenoemde ‘bedroom producers’: 
zelfstandige producers die vanuit een 
zelfgemaakt studio muziek maken en delen met 
de wereld.

DIGITALE MEDIA

FYSIEKE MEDIA

REWINDEN

De media die gebruikt worden 
om digitaal muziek te luisteren en 
verspreiden. Tegenwoordig zijn dat vooral 
streamingsdiensten, maar ook services als 
iTunes worden nog gebruikt.

De media die wordt gebruikt om muziek op een 
fysiek medium te luisteren en verspreiden. Denk 
hier onder andere aan vinyl, cassettetapes of 
CD.

Het terugspoelen van muziek zodat je de muziek 
opnieuw kan beluisteren.
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WHY? PROBLEEMSTELLING

DOELSTELLING

ONDERZOEKSVRAAG

DEELVRAGEN

Streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, 
Deezer, Tidal, etc. zijn enorm groot geworden 
en hebben veel macht in het moderne 
muziektijdperk. Het is mooi om te zien hoe 
muziek enorm bereikbaar is geworden en 
een soloartiest in zijn eentje de wereld kan 
veroveren. De inzichten en data die een (solo)
artiest tot zijn beschikking heeft, zijn enorm 
groot en gedetailleerd. Een artiest kan zien 
waar, wanneer en hoe vaak zijn muziek wordt 
geluisterd. De data wordt tegenwoordig gebruikt 
om toekomstige marketingcampagnes te 
ondersteunen en om optimale locaties voor 
een show te plannen. Dit levert de artiest, mits 
de data verstandig gebruikt wordt, een enorm 
voordeel op. Ondanks al deze inzichten en 
voordelen valt mij iets op. De data die artiesten 
tot hun beschikking hebben, is gebaseerd 
op luistergedrag wat is beïnvloed door de 
voorgenoemde streamingsdiensten.

Van bijvoorbeeld mijn ouders en oma hoor 
ik veel verhalen over hoe muziek vroeger 
interessanter was om naar te luisteren: een 
radioshow opnemen met de cassetterecorder, 
het bandje terugspoelen zodat je hem nog 
een keer kan luisteren om vervolgens weer 
een nieuwe show op te nemen op het bandje. 
Deze vorm van interactie met muziek mis ik bij 
de huidige streamingsdiensten. Hoe kunnen 
artiesten inzicht krijgen in deze vorm van 
interactie? Wat is de toegevoegde waarde van 
deze data?

Zelfstandige kleine artiesten hebben tegenwoordig enorm veel 
inzicht in hun publiek. Het probleem is dat deze data vaak weinig 
gevoel heeft. De data die artiesten tot hun beschikking hebben 
is gebaseerd op luistergedrag binnen de streamingsdiensten. Het 
gemak van deze diensten (nummers skippen, korte nummers in 
playlisten) heeft invloed op de manier waarop luisteraars muziek 
ervaren. De ‘kwaliteit’ achter de stream is vervaagd.

Het doel is om interactie met fysieke luistermedia inzichtelijk 
te maken voor kleine artiesten zodat er een nieuwe verbinding 
onstaat met hun publiek. Het doel van dit onderzoek is ontdekken 
welk fysieke luistermedium het meest geschikt is, en hoe artiesten 
deze inzichten ervaren.

Hoe kan een kleine zelfstandige artiest digitaal inzicht krijgen in 
het luistergedrag van zijn fans op fysieke media zodat er een nieu-
we, unieke verbinding met zijn fans ontstaat?

Wat zijn de krachten en zwaktes van muziek op 
fysieke en digitale media? 

Welke inzichten en data hebben zelfstandige 
artiesten in hun publiek en hoe ervaren zij dat? 

Welk medium is het meest geschikt om een nieuwe 
verbinding te creëren? 

Wat is de toegevoegde waarde van de nieuwe 
verbinding tussen de artiest en zijn fans?

Hoe is het concept fysiek (en digitaal) uitvoerbaar?

“IK DENK DAT JE ALS ARTIEST 
NIET ECHT VOLDOENING 
HAALT UIT ALLEEN MAAR 
CIJFERTJES.”

JENGI | PRODUCER / DJ
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ONDERZOEK DOELGROEP
Op basis van het onderzoek zijn een aantal 
conclusies getrokken:

Na een verdieping in de doelgroep en de exploratie kan de 
conclusie worden getrokken dat de actieve EDM-producer de 
meest relevante doelgroep is. De reden voor deze keuze is dat een 
passieve producer geen behoefte zal hebben aan een verbinding 
met zijn fans. Het is belangrijk om de focus te houden op één 
doelgroep zodat het ontwerp een concreet doel heeft. 

In combinatie met de actieve EDM-producer zal er rekening 
worden gehouden met de actieve luisteraar. Wanneer er een 
fysiek-digitale hybride wordt gevormd, is het belangrijk dat er van 
beide kanten (artiest en luisteraar) motivatie en inzet aanwezig is. 
Tijdens het conceptualiseren zal er rekening worden gehouden met 
een actieve houding van beide partijen. 

1. De muziekindustrie is dankzij digitalisering en 
streaming enorm toegankelijk geworden

2. Zelfstandige artiesten hebben veel inzicht in 
hoe hun muziek wordt gestreamd. De data 
die zij hebben, gebruiken zij vooral voor het 
plannen van toekomstige campagnes en shows.

3. Fysieke interactie met fans is de grootste bron 
van waardering voor een artiest 

4. Kleine artiesten hebben (vooral in de huidige 
pandemie) voornamelijk contact met hun 
publiek via social media. Artiesten krijgen DM’s 
of worden getagd door fans. Het voordeel van 
kleine artiesten is dat ze hun fans persoonlijk 
kunnen benaderen om hun waardering uit te 
spreken. Dit is voor grote artiesten lastiger 
omdat zij ‘te veel’ fans hebben.

1. Er is te veel keuze voor luisteraars. Nummers 
kunnen makkelijk worden geskipt waardoor 
albums niet ervaren worden zoals de artiest dat 
heeft bedoeld.

2. De cijfers die via Spotify for Artists zijn te zien, 
zeggen vaak niet alles voor de artiest. Via 
Spotify for artists (en soortgelijke diensten) is 
veel waardevolle data te vinden, maar dit zegt 
weinig over de fan-engagement.

3. De lengte van nummers is korter geworden 
zodat het in playlisten past. Er wordt bijna 
geen verhaal meer verteld in een album of ep. 
Veel artiesten gaan hierin mee om relevant te 
blijven.

4. Streamen heeft het bezitten van muziek doen 
verminderen. Een muziekstuk fysiek bezitten 
resulteert in meer betrokkenheid tijdens het 
luisteren, dit ondere andere omdat men het 
zonde vindt om een gekochte plaat niet te 
luisteren.

+ -



6

ONTWERPCRITERIA CONCEPTUALISATIE

HET LUISTERGEDRAG 
VAN DE LUISTERAAR 

BEÏNVLOEDEN

DE LUISTERAAR TE VEEL 
MOEITE LATEN DOEN 

WAARDOOR DE MOTIVATIE 
KAN DALEN

CONCUREREN MET SPOTIFY

NUMMERS IN EEN KEER 
KUNNEN SKIPPEN

ARTIESTEN EEN ANDER 
INZICHT BIEDEN  DAN 
SPOTIFY FOR ARTIST TE 
BIEDEN HEEFT

GEMAKKELIJK, 
OVERZICHTELIJKE DATA 
INZICHTBAAR MAKEN VOOR 
DE ARTIEST

DE ENGAGEMENT 
TUSSEN  ARTIEST EN ZIJN 

LUISTERAARS VERGROTEN

DE LUISTERAAR MOEITE 
LATEN DOEN OM DE 

MUZIEK VAN DE ARTIEST TE 
LUISTEREN

WEL

NIET

Op basis van de ontwerpcriteria en het voorgaande onderzoek is er 
een concept ontstaan: de smart tape.

Het concept is in de basis redelijk simpel. De basis is gebaseerd op 
het concept van Spotify artist: zelfstandige artiesten hebben tools 
tot hun beschikking waarmee zij inzicht krijgen in het luistergedrag 
van hun luisteraars. Zoals eerder beschreven zijn hier problemen 
te vinden: het gebrek aan ‘kwaliteit’ achter de stream. Dit concept 
biedt daar een oplossing voor. De smart tape analyseert het 
luistergedrag van de luisteraar/ fan en stuurt deze data naar de 
artiest. De artiest krijgt hier een soortgelijk dashboard als dat van 
Spotify, maar laat data zien die Spotify niet kan bieden: de interactie 
met een fysiek medium. Uit mijn eerdere onderzoek blijkt fysiek 
luisteren een toegevoegde waarde te hebben, hoe kan ik deze 
toegevoegde waarde analyseren?

Het concept rust op de rewind eigenschap van cassettetapes. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat de waardering van een track kan worden 
bepaald op basis van hoe vaak de track opnieuw is afgespeeld. 
Deze combinatie maakt cassettetapes het beste medium. De rewind 
zegt meer dan enkel het terugspoelen van een tape. Hoe vaak wilt 
de fan de muziek van de artiest opnieuw horen? Hoe vaak is de 
fan bereid de fysieke moeite te steken in het terugspoelen van 
de tape? Ik verwacht met deze inzichten een nieuwe verbinding 
mogelijk te maken tussen artiest en luisteraar.  
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Oudecassette Web interface
spelerombouwen voorartiest

TIËSTO EffeArduino
schakelaars

Maxi v
Refecteren

Protoconcept

PROTOYPING
& TESTING

Het proces tijdens het prototypen is in een paar 
stappen te beschrijven. De fase prototyping & 

testing heeft zich voortgezet in de proof of concept 
fase.
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PROOF OF 
CONCEPT
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1 De fan ontvangt een cassette tape waar 
NFC technologie in is verwerkt

2De IoT-Boombox analyseert het gedrag van 
de fan en stuurt het naar de artiest.

3
De artiest krijgt alle data binnen in een

overzichtelijke applicatie. De artiest krijgt 
inzicht in de waardering van de luisteraar.



9



10

Summary          3

1. Inleiding          
 1.1  Why? // Positionering      12 
 1.2 Probleemstelling       13
 1.3 Doelstelling        13
 1.4 Onderzoeksvraag       13
 1.5 Deelvragen        14
 1.6 Methodiek        14
 

2. Onderzoek
 2.1 Fysieke en digitale muziek     16    
 2.1.1  Effect van streamen      16  
  2.1.2 Wat zijn de voordelen van fysieke muziek? 17  
  2.1.3 Wat zijn de voordelen van digitale muziek? 18
  2.1.4 Enquête       19  
  2.1.5 Experiment ‘Het Kraakje’    20  
  2.1.6 Concepten       22
  2.1.7 Reflectie       23   
 
 2.2 Inzichten zelfstandige artiesten    24
  2.2.1 Interviews met artiesten    26
  2.2.2 Conclusie       28
  2.2.3 Reflectie       28
   

 2.3 Welk medium is het meest geschikt?   29

3. Doelgroep        
 3.1 Potentiële doelgroepen      31
 3.2 Definitieve doelgroep      32
 3.3 Persona’s        33

4. Conceptualisatie
 4.1 Conclusies       36
 4.2 Criteria       36
 4.3 Concepten       37
 4.4 Keuze concept      39

5. Prototype & Testing
 5.1 Smart Tape       41
 5.2 Prototype 1.0      42
 5.3 Midterm       46
 5.4 Testing       46
 5.5 Conclusies       49

  
6. Proof of Concept
 6.1 Iteratieslag       51
 6.2 De Boombox      52
 6.3 De interface       54
 6.4 Proof of Concept      57

7. Evaluatie
 7.1 Afstudeertraject      59
 7.2 CMD Competenties     60   
7.3 Nawoord        61
 

8. Bronnen        63

9. Bijlagen         65



11



12

WHY? // 
POSITIONERING

“IK DENK DAT JE ALS ARTIEST 
NIET ECHT VOLDOENING 
HAALT UIT ALLEEN MAAR 
CIJFERTJES.”

Mijn passie voor muziek bestaat al van jongs af aan. 
Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn 
leven. Sinds een paar jaar ben ik begonnen met het 
zelf produceren van muziek, dit heeft mijn passie doen 
groeien waardoor ik nu dagelijks met muziek bezig 
ben. De muziekindustrie kent vele verschillende kanten. 
Tijdens mijn stage heb ik de ‘zakelijke’ kant van de 
industrie gezien: contact met artiesten, pitchen naar 
de radio, contact met Spotify etc. In deze tak van de 
industrie wordt, logischerwijs, muziek als een product 
gezien en behandeld. Dit is een onmisbare kant van 
de industrie, maar heeft mij wel doen nadenken over 
hoe ik muziek ervaar. Tijdens mijn minor heb ik mijzelf 
juist gefocust op de beleving van muziek. Door een 
evenement te organiseren, was ik genoodzaakt om na te 
denken over de beleving, en niet per se het product. 

In de tijd waar we nu in leven is bijna iedereen bezig 
met content te consumeren. Op Facebook, Instagram en 
Snapchat word je constant overladen met prikkels. Ik heb 
hier persoonlijk nooit veel bij stilgestaan, maar ben dat 
het afgelopen jaar steeds meer gaan doen. Door kritisch 
te kijken naar hoe ik zelf omga met alle technologische 
en sociale ontwikkelingen, kan ik een realistischer beeld 
vormen van de wereld om mij heen. Dit geldt dus ook 
voor mijn passie voor muziek. Als artiest hoor ik van veel 
collega’s binnen de industrie hoe lastig het is geworden 
om rond te komen van muziek maken. Mensen luisteren 
steeds korter naar muziek en kunnen makkelijker 
alternatieven vinden voor een nummer.

Streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, Deezer, 
Tidal, etc. zijn enorm groot geworden en hebben veel 
macht in het moderne muziektijdperk. Het is mooi om 
te zien hoe muziek enorm bereikbaar is geworden en 
een soloartiest in zijn eentje de wereld kan veroveren. 
De inzichten en data die een (solo)artiest tot zijn 
beschikking heeft, zijn enorm groot en gedetailleerd. Een 
artiest kan zien waar, wanneer en hoe vaak zijn muziek 
wordt geluisterd. De data wordt tegenwoordig gebruikt 
om toekomstige marketingcampagnes te ondersteunen 
en om optimale locaties voor een show te plannen. Dit 
levert de artiest, mits de data verstandig gebruikt wordt, 
een enorm voordeel op. Ondanks al deze inzichten en 
voordelen valt mij iets op. De data die artiesten tot hun 
beschikking hebben, is gebaseerd op luistergedrag wat is 
beïnvloed door de voorgenoemde streamingsdiensten.

Van bijvoorbeeld mijn ouders en oma hoor ik veel 
verhalen over hoe muziek vroeger interessanter was 
om naar te luisteren: een radioshow opnemen met de 
cassetterecorder, het bandje terugspoelen zodat je 
hem nog een keer kan luisteren om vervolgens weer 
een nieuwe show op te nemen op het bandje. Deze 
vorm van interactie met muziek mis ik bij de huidige 
streamingsdiensten. Hoe kunnen artiesten inzicht krijgen 
in deze vorm van interactie? Wat is de toegevoegde 
waarde van deze data?

JENGI | PRODUCER / DJ
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PROBLEEMSTELLING

ONDERZOEKSVRAAG

DOELSTELLING

Zelfstandige kleine artiesten hebben tegenwoordig enorm veel 
inzicht in hun publiek. Het probleem is dat deze data vaak weinig 
gevoel heeft. De data die artiesten tot hun beschikking hebben 
is gebaseerd op luistergedrag binnen de streamingsdiensten. Het 
gemak van deze diensten (nummers skippen, korte nummers in 
playlisten) heeft invloed op de manier waarop luisteraars muziek 
ervaren. De zogenoemde ‘kwaliteit’ achter de stream is vervaagd.

Hoe kan een kleine zelfstandige artiest digitaal inzicht 
krijgen in het luistergedrag van zijn fans op fysieke 

media zodat er een nieuwe, unieke verbinding met zijn 
fans ontstaat?

Het doel is om interactie met fysieke luistermedia inzichtelijk 
te maken voor kleine artiesten zodat er een nieuwe verbinding 
onstaat met hun publiek. Het doel van dit onderzoek is ontdekken 
welk fysieke luistermedium het meest geschikt is en hoe artiesten 

deze inzichten ervaren.
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DEELVRAGEN
Wat zijn de krachten en zwaktes van muziek op 
fysieke en digitale media? 
Doel: Muziek luisteren was vroeger fysiek en nu vooral digitaal. 
Wat hebben beide opties te bieden? Door neutraal de twee kanten 
te exploreren, kan er een optimale hybride gevormd worden 
tussen de digitale en fysieke media. Wat zijn de krachten van 
beide media?

Welke inzichten en data hebben zelfstandige 
artiesten in hun publiek en hoe ervaren zij dat? 
Doel: Het is belangrijk om de huidige tools te verkennen zodat het 
eindontwerp van dit onderzoek niet een bestaand product zal zijn. 
Door te kijken waar de krachten en zwaktes van deze tools liggen, 
kan er met zekerheid een sterk eindproduct worden gemaakt.

Welk medium is het meest geschikt om een nieuwe 
verbinding te creëren? 
Doel: Er zijn meerdere fysieke media. Denk hierbij onder andere 
aan vinyl, CD of cassette. Welk medium is het meest geschikt om 
inzicht te krijgen in waardevolle interactie van de luisteraar? Welke 
medium specifieke eigenschappen bieden potentie?

Wat is de toegevoegde waarde van de nieuwe 
verbinding tussen de artiest en zijn fans?
Doel: Wanneer artiesten inzicht krijgen in het fysieke luistergedrag 
van hun fans, hoe ervaren zij dat dan? Ontstaat er wel een nieuwe, 
unieke verbinding? Het antwoord op deze vraag zal gebaseerd zijn 
op basis van tests en prototypes.

Hoe is het concept fysiek (en digitaal) uitvoerbaar?
Doel: Om een link te leggen tussen digitaal en fysiek, moet er 
natuurlijk een fysiek product / prototype gemaakt worden. Wat 
wordt de vorm van dit product, en hoe voegt dat iets toe aan 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Door middel van 
prototyping en testen kan deze vraag beantwoord worden.

METHODIEK
Deskresearch
Deskresearch is toegepast ter oriëntatie binenn het bestaande 
landschap van de fysieke en digitale muziekwereld tijdens het 
vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek zal deskresearch dienen 
als theoretische onderbouwing voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. Er zal voornamelijk gebruikgemaakt worden van 
wetenschappelijke publicaties, maar ook opiniestukken kunnen als 
een waardevolle bron van inspiratie dienen.

Interviews
Om in gesprek te gaan met de doelgroep zullen er half-
gestructureerde interviews uitvoeren. Er zullen verschillende 
vragen worden voorbereid, maar er is ruimte om door te vragen 
op de antwoorden. De interviews zullen op deze manier worden 
uitgevoerd zodat er concrete datapunten ontdekt kunnen worden, 
maar er ruimte is om informatie te winnen die tot onverwachte 
inzichten kunnen leiden. De interviews zijn een combinatie van het 
verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data.

Testen
Om ideeën en concepten te testen, zal er gebruik worden gemaakt 
kleinschalige experimenten. De experimenten zullen gebruikt 
worden om tot nieuwe inzichten te komen. Deze experimenten 
hebben als doel om kleine stappen te onderbouwen. De geteste 
prototypes zullen in combinatie met een enquête leiden tot een 
basis voor dit onderzoek. 

Prototypen
Om de technische werking op orde te krijgen, zullen er lo-fi 
prototypes gemaakt worden om te onderzoeken welke technieken 
het beste werken. In verband met een beperkte technische skillset 
biedt elk prototype een nieuwe leerzame uitdaging die direct 
bijdraagt aan het eindontwerp.
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FYSIEKE EN DIGITALE 
MUZIEK
Muziek werd vroeger op fysieke media als vinyl en cassette 
uitgebracht. Tegenwoordig luisteren we vooral muziek via diensten 
als Spotify en Apple Music. Het digitaal luisteren van muziek kent 
vele voordelen, terwijl fysiek luisteren vergeleken met de digitale 
technologie van tegenwoordig steeds minder interessant wordt 
voor het grote publiek. De muziekindustrie is enorm verschoven 
naar streaming in plaats van fysieke verkoop [1]. [FIG. 1] Waarom 
wordt er in dit onderzoek gekeken naar fysieke muziek, terwijl de 
opkomst van streamen muziek luisteren zo makkelijk heeft gemaakt? 
Om dit te beantwoorden, is het belangrijk om beide kanten (fysiek 
en digitaal) te exploreren om zo van beiden media de krachten en 
zwaktes bloot te leggen. Dit onderzoek is gestart met desk-research 
naar fysiek en non-fysiek luisteren zodat er een gegronde fundering 
kan worden gelegd voor dit onderzoek.

In een artikel van Medium wordt beschreven hoe we tegenwoordig 
te weinig tijd nemen om muziek te waarderen. Zoals het artikel zelf 
vermeld: “Er is nu zoveel muziek uitgebracht dat er een onmiddellijke 
urgentie is om naar een project te luisteren, het genoemde album te 
herzien en door te gaan naar het volgende project. Albumrecensies 
zijn zo snel voltooid dat de muziek niet echt wordt gehoord. Muziek 
zou niet meteen of een week na de release moeten worden herzien 
en we zouden al het werk dat een artiest in hun oeuvre heeft gestopt 
moeten waarderen.” [4]

Een concreet voorbeeld van het effect van streaming op muziek is 
het verkorten van de lengte van muziek. Volgens musicoloog Nate 
Sloan is de lengte van liedjes met 30 seconden afgenomen in de 
afgelopen 18 jaar. Muzikanten willen niet het risico lopen om de 
aandacht te verliezen van de luisteraar. [4]

Uit een onderzoek naar de invloed van het gebruiken van Spotify op 
het kopen van muziek via iTunes blijkt dat consumenten die Spotify 
gaan gebruiken meer muziek ‘consumeren’ dan ze via iTunes deden. 
Spotify vertegenwoordigt in dit onderzoek de streamingsdiensten 
vanwege het enorme marktaandeel. iTunes vertegenwoordigt het 
kopen en bezitten van muziek. Het iTunes-gebruik daalt met 20% 
in de eerste twee weken na de overstap naar Spotify, 31% in de 
volgende 22 weken en is 28% lager ongeveer zes maanden na de 
overstap naar Spotify [2]. Deze cijfers laten duidelijk zien dat de 
overstap van kopen naar streamen een serieuze impact heeft op de 
verkoopcijfers van muziek. 

Het bezitten van muziek geeft een extra dimensie aan de muziek. 
Het fysiek bezitten, bekijken en beluisteren van muziek vormt een 
ervaring die niet te vergelijken is met het streamen van muziek 
[3]. Het afnemen van het bezitten van muziek betekent dus 
waarschijnlijk dat de kwaliteit van de ervaring, zoals de artiest die 
bedoeld, af is genomen door streaming.

EFFECT VAN STREAMEN

FIG. 1  |  ONTWIKKELING MUZIEKINDUSTRIE [1]
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Om de theorie te checken in de praktijk, en om tot nieuwe inzichten 
te komen, is labelmanager en artiest Steyn Scheepers geïnterviewd 
[BIJLAGE 1]. Uit dit interview kwamen een aantal interessante 
punten naar voren:

“Aan de ene kant is de muziek en de data achter 
de muziek toegankelijker dan ooit. Anderzijds is de 
waarde perceptie van muziek compleet veranderd ten 
opzichte van jaren geleden. Dit vind ik persoonlijk erg 
jammer. Vroeger kocht je plaatjes in de winkel en was 
je trots op je collectie terwijl je nu met een klik ieder 
album voor je hebt. Streaming komt met vele voor- en 
nadelen.”

“Wat ik een prettige ontwikkeling vind is dat steeds 
meer jonge mensen waarde hechten aan fysieke media 
zoals vinyl. “

“Vaak merken we na een maand of twee al dat de 
streams stagneren”

Het interview met Steyn heeft interessante inzichten opgeleverd, 
maar het is belangrijk om een neutraal beeld te vormen over de 
huidige stand van zaken betreft het luisteren van muziek. Om dit te 
doen, is er verdere deskresearch uitgevoerd over de voordelen van 
zowel fysiek als non-fysiek luisteren.

Vanwege de terugkerende interesse in vinyl [5], ligt de focus 
op vinyl als fysiek medium. Vinyl is het enige volledig analoge 
afspeelformaat. Vinyl werd populair in de jaren 1900, en behield zijn 
plaats als primair geluidsmedium tot eind jaren tachtig, toen digitale 
media begonnen te verschijnen. Wat zijn de voordelen van vinyl, zelfs 
in dit digitale tijdperk? Ze worden puntsgewijs opgenoemd.

VOORDELEN FYSIEK

Het kopen van platen is een ervaring
Wanneer je vinyl in een winkel koopt, heb je de tijd en ruimte om 
artwork, artiesten en tracks te checken om vervolgens een keuze te 
maken. Dit fysieke aspect ontbreekt enorm bij streamingsdiensten. 
De moeite moeten doen om je muziek in bezit te krijgen draagt 
bij aan de gehele ervaring van muziek op vinyl. Services als 
Spotify raden muziek aan op basis van data die ze bezitten van 
de consument. Wanneer je je muziek koopt bij een lokale winkel, 
kunnen medewerkers een natuurlijk en divers advies geven.

Muziek op vinyl klinkt beter
Met de jaren is muziek steeds toegankelijker geworden om te 
luisteren. De verspreiding van muziek via het internet heeft ervoor 
gezorgd dat bestanden zo klein mogelijk moeten zijn. Om deze 
kleine bestandsgrootte te realiseren, moet de muziek gecompressed 
worden. Voor de gemiddelde luisteraar valt het niet erg op, maar de 
kwaliteit van muziek is door de opkomst van digitale verspreiding 
afgenomen.

Vinyl is een ‘lossless’ formaat. Dit houdt in dat de kwaliteit precies 
zo is zoals het in de studio is opgenomen. Er is geen sprake van 
compressie. De bestandsgrootte van muziek op vinyl zou te groot 
zijn om alles digitaal te kunnen streamen. [6]

Wat bij kan dragen aan de ‘verbeterde’ luisterervaring van muziek 
is de bron van nostalgie: de platenspeler. Voor velen wordt de 
platenspeler gezien als een bron van ‘warmte’ de handelingen die 
verricht moeten worden om een plaat te luisteren, dragen bij aan de 
gehele luisterervaring van muziek op vinyl.

Je bezit je eigen collectie
Muziek op streamingsdiensten is niet permanent beschikbaar. Een 
goed voorbeeld is de catalogus van Taylor Swift die in zijn geheel 
van Spotify is gehaald door een zakelijk conflict [7] (na drie jaar 
staat haar muziek weer op Spotify). Voor vele luisteraars is dit geen 
probleem, maar fans van Taylor Swift bleven hetzelfde bedrag per 
maand betalen terwijl haar muziek niet meer op Spotify stond. 
Dit voorbeeld gaat over Taylor Swift, maar kan van toepassing 
zijn op alle artiesten die hun muziek op Spotify (of vergelijkbare 
diensten) hebben staan. Wanneer je muziek koopt op vinyl, is het 
daadwerkelijk van jou. De muziek wordt niet veranderd of verwijderd. 
De muziek die je koopt, draagt daadwerkelijk bij aan het opbouwen 
van je eigen collectie.

- STEYN SCHEEPERS |  PRODUCER / DJ   
    LABELEIGENAAR
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VOORDELEN DIGITAAL
Muziekontdekking
Aansluitend op het vorige punt, zijn streamingsdiensten enorm goed 
in het verbreden van je muzieksmaak. Dankzij de algoritmes wordt 
er enorm veel muziek getoond aan de luisteraar. Denk bijvoorbeeld 
aan de persoonlijke playlisten die Spotify voor je maakt (discover 
weekly). In deze playlisten zit veel muziek die je zelf nooit zou 
luisteren of tegenkomen, maar wel goed in je playlist past. Dankzij 
deze ontdekkingsfunctie ontdekken luisteraars sneller nieuwe 
artiesten. Artiesten kunnen hierdoor sneller en gemakkelijker een 
eigen fanbase creëren . Kortom: streamingsdiensten bieden een 
platform voor artiesten om een groter bereik te krijgen.

Variatie
De keuze is reuze, deze uitspraak zou niet meer waar kunnen zijn als 
het op streamingsdiensten aankomt. Doordat iedereen zijn of haar 
muziek kan uploaden, is er een enorme catalogus beschikbaar voor 
de consument. Dankzij deze enorme diversiteit zal het nooit een 
probleem worden om geen muziek meer te kunnen vinden. Je raakt 
letterlijk nooit uitgeluisterd.

Offline download
Je hebt tegenwoordig niet altijd meer internet nodig om naar je 
favoriete muziek te luisteren via de bekende streamingdiensten. 
Door muziek te downloaden, heb je je muziek overal bij de hand. Dit 
voordeel draagt bij aan het gemak van digitaal muziek luisteren.

Gemak
Aansluitend op het vorige punt is het grootste voordeel van 
streaming dat het enorm gemakkelijk is om te gebruiken. De mate 
van comfort en gemak is voor vele luisteraars een reden om een 
account aan te maken op een streamingsdienst. Het enige wat 
iemand hoeft te doen om toegang te krijgen tot miljoenen nummers 
is een account aanmaken.
Vergeleken met vinyl neemt streaming vrijwel geen fysieke ruimte in 
beslag. 

Personalisatie
Dankzij de data die diensten over je verzamelen, kunnen 
streamingsdiensten een gepersonaliseerde aanbeveling doen. 
Dankzij deze algoritmes zal je nooit hoeven na te denken over het 
ontdekken en luisteren van nieuwe muziek.
Deze diensten geven je de optie om een persoonlijke playlist samen 
te stellen. In je eigen playlist kan je een eigen collectie realiseren. 
Deze mate van controle resulteert in een gebruiksvriendelijke, 
persoonlijke ervaring. Wanneer je geen eigen playlist wilt maken, kan 
je altijd een playlist van iemand anders volgen. Dit maakt het geheel 
erg gemakkelijk. [8]
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18 - 40 jaar oud 
(16 personen)

40 - 60 jaar oud
(22 personen)

60 + jaar oud
(6 personen)

50% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

50% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

*Gebaseerd op een enquette onder 
53 personen

22,73% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

“Vinyl geeft een betere 
en warmere vibe.”

“Veel meer variatie dan 
alleen platen”

“Ervaring fysiek is gelijk 
aan streamen.”

“Ik haal meer voldoening 
uit vinyl”

“Streamen is veel 
makkelijker en handiger”

“Vinyl is vooral 
nostalgie”

“Spotify biedt een 
verademing voor het 

luisteren naar muziek.”

“Ik koop eigenlijk geen 
muziek meer”

“Ik koop alleen mooie 
muziek. De rest kan ik via 

Spotify luisteren” 

“Vinyl heeft meer waarde 
dan streamen”

ENQUÊTE
Om deze theorie te testen in de praktijk en om nieuwe inzichten 
op te doen, is er een enquête  [BIJLAGE 2] verspreid onder 53 
personen. Deze personen werd gevraagd naar hun ervaring met 
zowel fysiek als non-fysiek luisteren. De belangrijkste inzichten zijn 
in [FIG. 2] te zien. In combinatie met de resultaten van de volgende 
test worden deze inzichten gecombineerd in [FIG. 6]

FIG. 2  |  INZICHT IN LUISTERAARS
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EXPERIMENT: HET ‘KRAAKJE’
Vraag
Draagt het ‘kraakje’ van vinyl bij aan een nostalgische, warmere 
ervaring vergeleken met ‘clean’ digitaal geluid?

Omschrijving [FIG. 3]
De luisteraar krijgt een fragment te horen van een nummer zonder 
vinyl kraak. Tijdens het luisteren schrijft de luisteraar zijn gedachten 
op en beantwoord hij een paar vragen. Vervolgens krijgt hij hetzelfde 
fragment te horen maar dan met een vinyl kraakje. Het ‘cleane’ 
nummer is mijn eigen digitale release [FIG. 4]. 
De vinylplaat [FIG. 5] is een fysieke mockup, de audio is digitaal 
gemanipuleerd om zo de testpersonen de indruk te geven dat de 
audio van de vinylplaat komt.

Hetzelfde gebeurd met een moderner nummer, vervolgens wordt de 
data geanalyseerd om tot nieuwe inzichten te komen.

De vragen zijn als volgt:
• Hoe oud ben je?
• Luister je wel eens naar muziek op vinyl (of een ander fysiek 

medium)? Zo ja, waarom?
• Luister naar het volgende geluidsfragment. Schrijf je gedachten 

tijdens het luisteren hieronder op.
• Hoe voel je jezelf tijdens het luisteren?
• Hoe zou je de luisterervaring zelf omschrijven?
• Merkte je verschil met het vorige fragment? Zo ja, wat precies?

Conclusies
Het grootste deel van de deelnemers beschreef een warm, rustiek 
en nostalgisch gevoel te ervaren tijdens het luisteren van het tweede 
fragment. Wat opviel was dat sommige deelnemers aangaven dat 
het kraakje, voorafgaand aan de track zelf, een bepaalde verwachting 
deed ontstaan. Het korte stiltemoment met kraakje zorgt ervoor 
dat de luisteraar zich voor kan bereiden op de muziek die eraan 
komt. Het resultaat hiervan, in dit experiment, is een toegenomen 
concentratievermogen tijdens het luisteren naar de muziek.

FIG. 3

 

jĳ DE
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Persoonluistertnaar
Wetgeenkoptelefoon

eenplaatviaSpotify welkefysiekeruimte
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Persoonvulteen
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leggenendemuziekstarten
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FIG. 5  |  FYSIEKE VINYL MOCKUP

FIG. 4  |  DIGITALE RELEASE
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Hoe kan de verbinding met de luisteraar intenser 
worden in het digitale tijdperk? 

Hoe voeg ik waarde toe?

Digitaal

Fysiek

Luisteraar

“De waardeperceptie van muziek 
luisteren is veranderd”

Nieuwe generatie 
artiesten heeft weinig 
tot geen ervaring met 

releasen op vinyl

Hoe heeft een fysiek medium invloed op 
het verhaal van de artiest?

Vinyl

CD Cassette

Warm

KnusNostalgie

Speciaal momentHet ‘kraakje’

Track volgorde

Cover artwork

Album

Singles

“Digitaal verspreiden 
is gemakkelijker en 

goedkoper.”

Iedereen kan 
uploaden

Veel diversiteit 
en variatie

Te veel keuze?

Gemak Nostalgie

Storytelling

Ervaring

Eigenaar 
van je eigen 

muziekcollectie

Verbeterde 
muzieksmaak

Kopen van platen is een 
ervaring
-Hoe ruikt een plaat?
-Hoe ziet het artwork eruit?
-Welke tracks staan op 
de plaat?

Lossless format: 
betere kwaliteit

Interactie met 
platenspeler

Duurder om 
te realiseren

Data is makkelijk te 
monitoren. Inzicht 
in hoe een track 

presteert

“Dubbel gevoel”

Muziekontdekking is 
gemakkelijker

Algoritmes

Miljoenen nummers 
passen ‘in je hand’

Weinig fysieke ruimte Streamen is vaak gratis
YouTube

Spotify Free
‘Betaling’ door reclames 

te luisteren

Persoonlijke 
aanbevelingen
Advies over 
luisteren?

Wat is het effect van algoritmes op de 
exploratie van luisteraars?

Collectie is 
verfijnder

“Ik koop 
alleen mooie 

muziek”

Spotify Hi-Fi
Spotify Clips

Album in de juiste 
volgorde luisteren

Album als geheel 
is een aparte 

kunstvorm

Je kan makkelijk 
nummers skippen.

Hoe kan ik het luisteren van een album 
interessant houden voor een luisteraar 

via een digitaal medium?

“Waarderen moet 
je leren”

Concentratievermogen 
is kort

“Songlengte is met 30 seconden 
afgenomen in de afgelopen 18 

jaar.“ 

“Alles is snel online 
beschikbaar”

“Vinyl is te duur”

“Muziek bezitten 
geeft een vorm 
van waardering 
naar zowel jezelf 
als de artiest.” 

Exclusiever

Herinneringen aan personen

Geconcertreerder 
luisteren door 
‘vinyl-effect’

Authentiek
“Het voelt ‘echter’. 

Het komt meer binnen” 

“Door het kraakje verwacht 
ik dat er muziek aankomt” 

Rustiek

“Oude muziek klinkt 
fijner als het ‘clean’ is.”

PlatenspelerApparatuur

Hoe is de huidige relatie tussen 
luisteraar en artiest?

Hoe is de huidige relatie tussen 
luisteraar en artiest?

Maken artiesten nu anders muziek door 
streaming?

Hoe willen artiesten hun boodschap 
overbrengen?

Resulteert meer moeite doen in meer 
waardering?

Gewoontes

Willen we zo veel mogelijk muziek 
waarderen waardoor we minder diep 
duiken in de muziek die we luisteren?

Spotify etc. is 
praktischer en 
handiger om 

naar te luisteren, 
vinyl is een 

‘verzamelobject’ 
om de artiest te 

supporten.

Wil ik een nieuwe vorm van ervaring 
creëren, of wil ik iets toevoegen aan de 

streamingindustrie? 

Zijn streamingdiensten een mismatch 
voor sommige artiesten? Andere 

ideeën? Doet Spotify tekort? Kan ik een 
artistieker platform ontwikkelen? 

Wat gebeurt er als het ‘warme’ gevoel 
van vinyl wordt vertaald naar een fysiek 

warme ervaring?

Genius onderzoeken? Eigen interpretatie 
om nummer heen, community om een 

song? 

Luistersessies bij 
nieuw album. 

Hoe kan de verbinding met de artiest intenser 
worden in het digitale tijdperk? 

Hoe voeg ik waarde toe?

Artiest

OVERZICHT
Op dit punt in de exploratie was het overzicht voor een groot 
deel verloren. Voor het vervolg is alle data die is verkregen uit 
de verschillende deskresearches, enquete en het experiment 
gestructureerd en verwerkt in een diagram. [FIG. 6] Hierin 
zijn diverse interessante inzichten ontdekt. Vervolgens wordt er 
gereflecteerd op mijn proces en de huidge stand van zaken.

FIG. 6  |  DIAGRAM OVER DE HUIDIGE INZICHTEN
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CONCEPTEN
Tijdens, en op basis van dit onderzoek zijn er tot nu toe twee 
concepten ontstaan. De concepten zullen beiden kort worden 
toegelicht. 

Concept 1: Streaming Vinyl
De luisteraar koopt een plaat van een artiest en speelt deze af via 
een speciale platenspeler. Vervolgens wordt de plaat vrijspeelt in 
de bijbehorende app. Op deze manier wordt de fysieke manier van 
luisteren essentieel om het gemak van streamen te benutten. Dit 
concept heeft als doel om vinyl terug te brengen in het luistergedrag 
van de fans.

Concept 2: NFT Covers
Nu NFT’s in opkomst zijn, lijkt het mij een interessant idee om die als 
collectible in te zetten. Een digitale, fysieke fotolijst waar het artwork 
(en andere visuele middelen gemaakt door de artiest) in te zien zijn. 
Het frame is net zo groot als een single. Je kan de frames per artiest 
sparen, dus elke artiest neemt 1 frame in beslag. Je verbind het frame 
met een bluetooth headphone of speaker zodat je alleen naar de 
muziek van die artiest kan luisteren.
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FIG. 7  |  SCHETS VAN CONCEPT 1 FIG. 8  |  SCHETS VAN CONCEPT 2
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REFLECTIE
Het onderzoek stond op dit moment redelijk stil. Het medium vinyl 
is erg interessant, maar er kon geen interessante connectie met 
het digitale aspect ontdekt worden. De focus van dit onderzoek lag 
te veel op het letterlijk verkennen van de fysieke en digitale kant 
van muziek, en miste een zeker ‘karakter’. Er werd te snel gedacht 
in concepten en daardoor verdween de rode draad van mijn 
onderzoek uit het zicht. De ervaring van vinyl werd op een gegeven 
moment redelijk vanzelfsprekend, en het onderzoek leverde redelijk 
weinig nieuwe inzichten op.

Het is belangrijk om de focus van dit onderzoek te verleggen naar 
een waardevol en interessant thema om tot nieuwe inzichten te 
kunnen komen. Op basis van feedback van mijn begeleidende 
docent ben ik mijzelf gaan focussen mijn eigen ervaring als 
artiest. Door mijn eigen standpunten als artiest te bekijken, 
kan er een veel interessanter onderzoek gevoerd worden. Hoe 
ervaar ik mijn muziek vanaf de artiestenkant? En hoe denken 
andere artiesten over dit thema? Welke inzichten heb ik eigenlijk 
als artiest? Deze vragen waren aanleiding voor het volgende 
hoofdstuk.
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INZICHTEN 
ZELFSTANDIGE ARTIESTEN
Zelfstandige artiesten hebben tegenwoordig meer technologie 
[FIG. 9] dan ooit tevoren tot hun beschikking. Muziek kan op 
een laptop gemaakt worden, via diensten als Distrokid kan de 
muziek uitgebracht worden op alle grote streamingplatformen om 
vervolgens via de tools van deze diensten (Spotify for Artists, Apple 
Music for Artists en soortgelijke diensten) de data te analyseren 
voor toekomstige campagnes [FIG. 10] . Als zelfstandig artiest 
heb je alle tools tot je beschikking om inzicht te krijgen in je publiek 
[FIG. 11]. Hoe gaan artiesten om met deze inzichten? Hoe ervaren 
artiesten deze inzichten?
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PROCES VAN EEN ZELFSTANDIG ARTIEST | FIG. 10
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SPOTIFY FOR ARTISTS | FIG. 11
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KWALITEIT

INTERVIEWS MET ARTIESTEN
Zelf kan ik als zelfstandig artiest vrijwel alle vragen van dit 
onderzoek beantwoorden. Het probleem is dat deze antwoorden 
dan niet representatief zijn. Voor de betrouwbaarheid en kwaliteit 
van dit onderzoek zijn er acht interviews [BIJLAGE 4] afgenomen 
bij verschillende elektronische producers om tot inzichten te komen 
in hun ervaring als zelfstandig producer. Er zijn thema’s naar voren 
gekomen uit de interviews die interessant kunnen zijn voor mijn 
onderzoek. De uitspraken die interessant kunnen zijn voor het 
onderzoek zullen geciteerd worden. In [FIG. 12] zijn deze thema’s 
gevisualiseerd. Elk cluster staat voor een thema [DATAGEBRUIK, 
WAARDERING VAN LUISTERAAR EN DE KWALITEIT TEN OPZICHTE 
VAN KWANTITEIT] wat uit de interviews naar voren is gekomen.

DATA

WAARDERING

“HET VOELT ALS EEN SMS VAN 
IEMAND DIE JE NOG NOOIT HEBT 

ONTMOET.”

“DE STATISTIEKEN 
ZIE IK NU ECHT ALS 

ALLEEN CIJFERTJES. IK 
ZOU WEL WILLEN ZIEN 
HOE MENSEN MIJN MU-

ZIEK ERVAREN. IK DENK 
DAT ELKE ARTIEST 

DAAR WEL BEHOEFTE 
AAN HEEFT.” - JENGI

LATEN WETEN 
DAT DE INZET VAN 

DE LUISTERAAR 
WORDT 

GEWAARDEERD

INZICHT IN WIE EN WAAR ZIJN 
COMMUNITY IS. HANDIG VOOR 
HET BEPALEN VOOR LOCATIES 

VAN SHOWS

“VEEL ARTIESTEN HEBBEN 
ALLEEN ERVARING MET 

SINGLES RELEASEN, DAT 
IS WEL JAMMER. EIGENLIJK 

ZOUDEN MEER MENSEN 
ALBUMS MOETEN MAKEN.”

KWALITEIT 
BOVEN 

KWANTITEIT
ER IS TE VEEL MUZIEK DIE JE 

‘EVEN SNEL’ KAN AANZETTEN 
VOOR IN JE PLAYLISTEN.

“ALS 
LUISTERAAR 

BESTEED JE MEER 
AANDACHT AAN 

DE ARTIEST EN DE 
MUZIEK ALS JE DE 

MUZIEK FYSIEK 
HEBT GEKOCHT.”

“IK WORD GELUKKIGER 
VAN EEN PLAAT DIE IK ZELF 
ECHT GOED VIND EN WEINIG 
STREAMS HAALT, DAN VAN 
EEN PLAAT DIE IK MINDER 

GOED VIND MAAR WEL VEEL 
STREAMS HAALT.”

WIE ZIJN JE FANS 
OP DE LANGE 

TERMIJN?

BESTE 
INTERACTIE IS 

TIJDENS EEN LIVE 
SHOW

VIA SOCIAL 
MEDIA INZICHT IN 

WAARDERING

GEEN BEHOEFTE 
AAN EEN ERG 

INTIEME BAND 
MET LUISTERAAR

VISUALISATIE VAN DE INTERVIEW-INZICHTEN | FIG. 12



27

De uitspraken die de meeste waarde kunnen bieden voor het 
onderzoek staan op deze pagina vermeld. Per artiest staan de 
genres vermeld waarbinnen ze producen. Per genre kan de 
industrie verschillen, het is dus belangrijk om hier rekening mee te 
houden tijdens het trekken van conclusies. Vervolgens kan aan de 
hand van de inzichten uit deze interviews een conclusie getrokken 
worden, waarna deze overzichtelijk weergegeven wordt.

“IK DENK DAT JE ALS ARTIEST 
NIET ECHT VOLDOENING 
HAALT UIT ALLEEN MAAR 
CIJFERTJES. ”

JENGI | HOUSE & DISCO

“TEGENWOORDIG MOET 
JE EIGENLIJK EEN SNEL 
NUMMER VAN 3 MINUTEN 
HEBBEN ZODAT HET GOED 
IN EEN PLAYLIST PAST. 
VEEL ARTIESTEN GAAN 
HIER NATUURLIJK IN MEE, 
WAARDOOR HET ZONDE 
IS DAT ER ZO VEEL KORTE 
NUMMERS ZIJN. HET GAAT 
DAN NIET MEER OVER 
KWALITEIT, MAAR OM CIJFERS 
BEHALEN. ”

JENGI | HOUSE & DISCO

“ALS LUISTERAAR BESTEED 
JE MEER AANDACHT AAN DE 
ARTIEST EN DE MUZIEK ALS 
JE DE MUZIEK FYSIEK HEBT 
GEKOCHT.”

JENGI | HOUSE & DISCO

“IK ZOU WILLEN DAT DE 
LENGTES VAN TRACKS NIET 
ZO KORT DUREN MAAR NET 
ALS VROEGER MINIMAAL 4 OF 
5 MINUTEN. MEESTAL GAAT 
HET IN DANCEMUZIEK ALLEEN 
OM DE CLIMAX, NIET OM HET 
GEHELE PLAATJE WAT JUIST 
HET INTERESSANTS IS, VIND 
IK. ”

TJARDA | MINIMAL HOUSE

“VIA SOCIAL MEDIA HEB IK 
ALLE INTERACTIE MET MIJN 
LUISTERAARS. IK BENADER 
TROUWE FANS EN STUUR 
MIJN MUZIEK PERSOONLIJK 
ROND. ”

TANTRON | DRUM & BASS

“VIA SPOTIFY FOR 
ARTISTS KAN IK IN 
PRINCIPE ALLES ZIEN 
WAT IK WIL ZIEN. IK ZIE 
WAAR MIJN LUISTERAARS 
VANDAAN KOMEN, WELKE 
LEEFTIJD ER NAAR MIJN 
MUZIEK LUISTERD, ETC. 
OOK KRIJG JE TE ZIEN 
IN HOEVEEL EN WELKE 
AFSPEELLIJSTEN JE BENT 
GEZET. ”

MRNX | FUTURE BASS

“MENSEN DIE JE MUZIEK 
WAARDEREN EN EEN 
CONNECTIE VOELEN TOT IETS 
WAT JE HEBT GEMAAKT JUST 
HITS DIFFERENT. ”

MRNX | FUTURE BASS

“MUZIEK IS TOEGANKELIJKER 
DAN OOIT WAARDOOR 
STREAMINGCIJFERS OOK 
NIET ALTIJD ALLES ZEGGEN 
OVER WAT MEN NOU 
EIGENLIJK VAN DE TRACK 
VINDT. ”

PIEDRA | HOUSE & URBAN

“DE WAARDE VAN MUZIEK 
IS DOOR DE HOGE 
BESCHIKBAARHEID 
NAAR MIJN IDEE ENORM 
AFGENOMEN. WAAR VROEGER 
WEKEN WERD GEWACHT OP 
EEN PLAAT, RIJEN STONDEN 
BIJ DE FREE RECORD SHOP 
EN PLATEN ONDERLING 
WERDEN UITGEWISSELD 
EN GRIJSGEDRAAID IS 
ALLES NU MET EEN KLIK 
BESCHIKBAAR. BUITEN DAT 
DIT ENORM VEEL KANSEN 
BIEDT VIND IK HET JAMMER 
DAT DEZE ROMANTIEK EN 
WAARDE OM MUZIEK ZO IS 
GEMINIMALISEERD. ”

PIEDRA | HOUSE & URBAN



28

CONCLUSIE REFLECTIEOp basis van de interviews zijn de volgende conclusies [FIG. 
13] getrokken. Op basis van deze inzichten kan er worden 
geconcludeerd dat er een vorm van frictie te vinden is, namelijk het 
gebrek aan kwaliteit achter de streams die artiesten ontvangen.

Na de reflectie op het begin van dit onderzoek, de eerste deelvraag 
over fysiek en digitaal luisteren, is de focus van dit onderzoek 
verschoven naar de ervaring van de artiest. Het kijken naar mijzelf 
als artiest heeft mij enorm veel interessante ideeën gegeven. 
Dankzij het afnemen van de interviews is er een duidelijk beeld 
ontstaan over de huidige zelfstandige artiest binnen de EDM-
genres. 

Dankzij deze waardevolle onderzoeksdata is er weer een stap 
gezet in het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Nu duidelijk 
is wat de krachten zijn van zowel fysiek als digitaal luisteren en er 
inzicht is in de ervaring van zelfstandige artiesten is het tijd voor de 
volgende stap: welk fysiek medium is het meest relevant om een 
ontwerpoplossing te bedenken voor de gevonden problemen?
 

1. De muziekindustrie is dankzij digitalisering en 
streaming enorm toegankelijk geworden

2. Zelfstandige artiesten hebben veel inzicht in 
hoe hun muziek wordt gestreamd. De data 
die zij hebben, gebruiken zij vooral voor het 
plannen van toekomstige campagnes en shows.

3. Fysieke interactie met fans is de grootste bron 
van waardering voor een artiest 

4. Kleine artiesten hebben (vooral in de huidige 
pandemie) voornamelijk contact met hun 
publiek via social media. Artiesten krijgen DM’s 
of worden getagd door fans. Het voordeel van 
kleine artiesten is dat ze hun fans persoonlijk 
kunnen benaderen om hun waardering uit te 
spreken. Dit is voor grote artiesten lastiger 
omdat zij ‘te veel’ fans hebben.

1. Er is te veel keuze voor luisteraars. Nummers 
kunnen makkelijk worden geskipt waardoor 
albums niet ervaren worden zoals de artiest dat 
heeft bedoeld.

2. De cijfers die via Spotify for Artists zijn te zien, 
zeggen vaak niet alles voor de artiest. Via 
Spotify for artists (en soortgelijke diensten) is 
veel waardevolle data te vinden, maar dit zegt 
weinig over de fan-engagement.

3. De lengte van nummers is korter geworden 
zodat het in playlisten past. Er wordt bijna 
geen verhaal meer verteld in een album of ep. 
Veel artiesten gaan hierin mee om relevant te 
blijven.

4. Streamen heeft het bezitten van muziek doen 
verminderen. Een muziekstuk fysiek bezitten 
resulteert in meer betrokkenheid tijdens het 
luisteren, dit ondere andere omdat men het 
zonde vindt om een gekochte plaat niet te 
luisteren.

+ -

CONCLUSIES | FIG. 13
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WELK MEDIUM IS HET 
MEEST GESCHIKT?
Uit eerder onderzoek naar vinyl zijn interessante punten ter sprake 
gekomen, maar is vinyl het meest geschikte medium? Tijdens de 
exploratie werden er experimenten uitgevoerd waarvan de uitkomst 
al redelijk vanzelfsprekend was. Nu er meer bekend is over wat 
artiesten ervaren en wat de mogelijkheden zijn van de digitale 
wereld is het tijd om een knoop door te hakken betreft het fysieke 
aspect van de fysiek-digitale hybride.

Uit een eerder onderzoek [2] over het effect van streamen op het 
koopgedrag van luisteraars staat beschreven dat de waardering 
van nieuw ontdekte muziek wordt gebaseerd op hoe vaak deze 
muziek opnieuw wordt afgespeeld na de eerste keer luisteren 
van een nieuw ontdekt nummer. Na het opnieuw lezen van 
verschillende literatuur ging er een lampje branden.

Het aspect van opnieuw afspelen is niets nieuws. Om een nummer 
opnieuw te luisteren, klik je simpelweg op de ‘previous’ knop en de 
muziek begint direct opnieuw. Dit is erg gemakkelijk, maar wat is 
hier de waarde van de replay? En welk fysiek medium voegt hier 
waarde aan toe?

Na het stellen van deze vragen, werd duidelijk welk medium 
het meest geschikt zou zijn: de cassettetape. Wanneer een 
cassettetape wordt gerewind, kost dat tijd en moeite. Een knop 
moet worden ingedrukt om het bandje terug te spoelen om 
vervolgens te moeten wachten tot het bandje is teruggespoeld. 
Uit het onderzoek naar vinyl blijkt dat deze extra moeite doen 
resulteert in een toegenomen focus op de muziek. De moeite 
resulteert in een betere waardering van de muziek.

Omdat de toegevoegde waarde van cassette erg interessant is, 
is de keuze gemaakt om het onderzoek hier op te focussen. In 
verband met beperkte tijd is de keuze gemaakt om vinyl en CD niet 
verder te exploreren. Op dit punt in het onderzoek is het belangrijk 
om keuzes te maken, en de keuze voor cassette is op dit moment 
naar mijn mening de beste keuze.

De focus ligt niet op hoe de luisteraar dit ervaart, maar op hoe 
de artiest dit ervaart. Hier wordt de link gelegd tussen artiest en 
luisteraar. Waar Spotify artiesten enorm veel inzichten biedt in 
het luistergedrag van de fans, zijn deze inzichten gebaseerd op 
een luistergedrag dat is beïnvloed door streamen. Het luisteren 
naar muziek via cassettetapes is een geheel andere ervaring dan 
het luisteren via diensten als Spotify, maar deze ervaring is niet te 
meten voor artiesten. Hoe is deze ervaring meetbaar te maken 
voor artiesten? En wat is de toegevoegde waarde van die 
inzichten? In [FIG. 14] zijn verschillende ideeen te zien die uit 
een snelle brainstorm naar boven kwamen. Onder het hoofdstuk 
‘CONCEPTUALISATIE’ worden deze concepten toegelicht.

 

digitale fysiekmaken

v ftp.iedoe
hoe vaker luisteren t nieuwecasette
hoe meer je intocht t

reminder na 10xbreektde

GÉnaartoe

1
rggettie botstyet

naald

Spotify hartje riggel Yordt doorbroken

Ietdedigitale Naked
artiest melding interactie meer

waarde

traineriii

BRAINSTORM  | FIG. 14
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POTENTIËLE 
DOELGROEPEN
Dit onderzoek is gestart met de focus op de ervaring van de 
luisteraar, en tijdens dit onderzoek is die focus verplaatst naar 
artiesten. Deze verlegging van focus betekent dat er meerdere 
doelgroepen mogelijk zijn. Deze mogelijke doelgroepen zijn in [FIG. 
15] te zien. Het is uiteraard nodig om een beslissing te maken in 
welke doelgroep het meest relevant is. De volgende doelgroepen 
kunnen relevant zijn om op te focussen. Uiteindelijk zal er een 
conclusie worden getrokken.

ACTIEVE EDM PRODUCER

DOELEN

OBSTAKELS

“Muziek producen en releasen gaat best goed, 
maar ik heb geen idee wat mijn muziek nou 

voorstelt vergeleken met alle andere muziek die 
op Spotify te vinden is.”

• Fanbase opbouwen
• Gewaardeerd worden
• Muziek op Spotify releasen

• Weet niet of zijn muziek wordt gewaardeerd
• Streamingdata zegt niet zo veel

‘CASUAL’ LUISTERAAR

DOELEN

OBSTAKELS

“Ik luister graag naar muziek, maar verdiep me er 
niet echt in. Ik heb een eigen afspeellijst waar ik 

leuke muziek in verzamel.”

• Muziek luisteren om de gemoedstoestand 
te veranderen

• Playlist maken voor feestjes

• Snel uitgekeken op eigen playlisten 
waardoor ze soms dagenlang geen muziek 
wilt luisteren

• Ontdekt weinig nieuwe muziek

ACTIEVE LUISTERAAR

DOELEN

OBSTAKELS

“Muziek is voor mij meer dan geluid. Het is 
een ervaring van emoties. Ik kom graag meer 
te weten over artiesten en sta altijd open voor 

nieuwe muziek. Ook luister ik graag op vinyl en 
cassette.”

• Nieuwe artiesten en muziek ontdekken
• Veel verschillende playlisten voor 

verschillende gemoedstoestanden
• Vinyl en cassette kopen bij de kringloop

• Te veel keuze op Spotify
• Skipt snel nummers, korte 

aandachtsspanne
• Weet niet of de artiest zijn inzet ziet

PASSIEVE EDM PRODUCER

DOELEN

OBSTAKELS

“Ik vind muziek maken leuk, maar hou het vooral 
voor mezelf. Ik weet niet echt hoe ik mijn muziek 

moet uitbrengen of promoten.”

• Muziek maken voor zichzelf
• Beter worden in producen

• Geen zin om muziek te releasen
• Weet niet zo veel over de industrie

MOGELIJKE DOELGROEPEN  | FIG. 15
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DEFINITIEVE
DOELGROEP
Tijdens het onderzoek is de focus verschoven naar mijzelf als 
artiest, vervolgens heb ik mijzelf verdiept in deze doelgroep. Uit 
al het voorgaande onderzoek kan de conclusie worden getrokken 
dat de actieve EDM-producer de meest relevante doelgroep is. Het 
is belangrijk om de focus te houden op één doelgroep zodat het 
ontwerp een concreet doel heeft. 

In combinatie met de actieve EDM-producer zal er rekening worden 
gehouden met de actieve luisteraar. Wanneer er een fysiek-digitale 
hybride wordt gevormd, is het belangrijk dat er van beide kanten 
(artiest en luisteraar) motivatie en inzet aanwezig is. Tijdens het 
conceptualiseren zal er rekening worden gehouden met een actieve 
houding van beide partijen. 
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AMBITIEUS ZELFSTANDIG

INTROVERT

Abel Ton
‘ACTIEVE EDM PRODUCER’

VAARDIGHEDEN MOTIVATIE

DOELEN OBSTAKELS

BIOGRAFIE

INFO

MUZIEK

Naam:  Abel Ton
Geslacht:  Man 
Leeftijd:  23
Plaats:  Breda
Studie:  Facility Management 
Status: Vrijgezel

Artiestennaam:  Linticker
Genre(s):   Deep House 
Actief:   5 jaar
Doel:    Storytelling via  
   eigen muziek

Van jongs af aan is Abel bezig met muziek maken. Of het nou op 
de piano was of op een klein drumstel: Abel had gevoel voor ritme. 
Toen Abel ouder werd en zijn eerste laptop kon kopen, ontdekte 
hij de magie van elektronisch producen. Met de jaren heeft Abel 
zichzelf ontwikkeld tot een zelfstandig artiest en is klaar om zijn 
muziek te delen met de wereld. Het enige probleem is dat Abel 
geen idee heeft of mensen zijn muziek wel zullen waarderen. Als 
al die grote DJ’s miljoenen streams halen, wat stelt zijn muziek dan 
voor? 

• Fanbase opbouwen
• Gewaardeerd worden als artiest
• Muziek op Spotify releasen
• Een band opbouwen met zijn fans
• Plezier blijven behouden in muziek 

maken

MUZIKAAL

FOCUS

PUBLICITEIT

KRITISCH

• Weet niet of zijn muziek wordt 
gewaardeerd

• Streamingdata zegt niet zo veel
• Durft zijn muziek niet uit te 

brengen omdat hij te weinig 
streams denkt te halen

• Hoeft geen intieme band met zijn 
publiek

• Muziek maken is Abel’s uitlaatklep
• Elke dag beter worden als 

producer
• Muziek delen met de mensen waar 

hij om geeft
• Buiten elektronisch producen ook 

instrumenten leren spelen
• Muziek offline verspreiden

PERSONA: ABEL TON

FIG. 16  |  PERSONA ARTIEST
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AMBITIEUS NIEUWSGIERIG

INTROVERT

Kevin
‘ACTIEVE LUISTERAAR’

VAARDIGHEDEN MOTIVATIE

DOELEN OBSTAKELS

BIOGRAFIE

INFO
Naam:  Kevin 
Geslacht:  Man 
Leeftijd:  21
Plaats:  Utrecht
Studie:  Commerciele Economie 
Status: Vrijgezel

Kevin heeft zelf geen interesse in muziek maken, maar waardeert 
de kunst van de muziek die hij luistert. Kevin checkt elke week 
zijn discover weekly op Spotify en is actief op zoek naar artiesten. 
Wanneer Kevin een artiest heeft gevonden, wilt hij meer weten 
over die artiest en beschouwt Kevin zichzelf al snel als fan van die 
artiest. Kevin wilt graag aan de artiesten laten weten dat hij hun 
muziek waardeert, dit doet hij voornamelijk door DM’s te sturen via 
Instagram. 

• Nieuwe artiesten en muziek ontdekken
• Veel verschillende playlisten voor 

verschillende gemoedstoestanden
• Vinyl en cassette kopen bij de kringloop

MUZIKAAL

FOCUS

SOCIAAL

KRITISCH

• Te veel keuze op Spotify
• Skipt snel nummers, korte 

aandachtsspanne
• Weet niet of de artiest zijn inzet 

ziet

• Muziek helpt Kevin om tot rust te 
komen

• Kevin ontdekt graag nieuwe 
muziek 

• Nieuwe nummers oneindig vaak 
opnieuw luisteren

PERSONA: KEVIN

FIG. 17  |  PERSONA LUISTERAAR
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CONCLUSIES CRITERIA

HET LUISTERGEDRAG 
VAN DE LUISTERAAR 

BEÏNVLOEDEN

DE LUISTERAAR TE VEEL 
MOEITE LATEN DOEN 

WAARDOOR DE MOTIVATIE 
KAN DALEN

CONCUREREN MET SPOTIFY

NUMMERS IN EEN KEER 
KUNNEN SKIPPEN

ARTIESTEN EEN ANDER 
INZICHT BIEDEN  DAN 
SPOTIFY FOR ARTIST TE 
BIEDEN HEEFT

GEMAKKELIJK, 
OVERZICHTELIJKE DATA 
INZICHTBAAR MAKEN VOOR 
DE ARTIEST

DE ENGAGEMENT 
TUSSEN  ARTIEST EN ZIJN 

LUISTERAARS VERGROTEN

DE LUISTERAAR MOEITE 
LATEN DOEN OM DE 

MUZIEK VAN DE ARTIEST TE 
LUISTEREN

“Hoe kan een kleine zelfstandige artiest digitaal inzicht krijgen 
in het luistergedrag van zijn fans op fysieke media zodat er een 
nieuwe, unieke verbinding ontstaat?”

Na al het onderzoek (zie [BIJLAGE 7] voor de mindmap over 
de huidige stand van zaken) wat tot nu toe is uitgevoerd, is het 
belangrijk om terug te kijken naar de hoofdvraag van dit onderzoek 
en of het huidige proces deze vraag daadwerkelijk beantwoord. De 
kleine zelfstandige artiesten zijn geïnterviewd, en hebben een 
goed inzicht gegeven in hun werkveld en ervaring. Het digitale 
inzicht wat in de huidige markt de leider is, is Spotify for Artists (of 
soortgelijke diensten, in feite biedt elke streamingservice dezelfde 
inzichten). Het luistergedrag van fans op fysieke media zal niet 
worden beïnvloed omdat door eventuele invloeden op de ervaring 
de inzichten voor de artiest niet meer representatief zijn.

Het onderzoek is op het punt beland om over te gaan op 
conceptualiseren. Tijdens het beantwoorden van een aantal 
deelvragen zijn er sporadisch kleine concepten ontstaan. Deze 
zullen in dit hoofdstuk nogmaals toegelicht worden, om duidelijk te 
maken waarom het concept wel of niet zou werken.

De conclusies die nu getrokken kunnen worden leiden tot een 
aantal ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria geven aan wat het 
ontwerp wel en niet moet bevatten.

WEL

NIET
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1: STREAMING TAPES 2: LIKE LAMP

De luisteraar koopt een tape van een artiest en speelt deze af via 
een speciale cassettespeler. Vervolgens wordt de tape vrijgespeeltd 
in de bijbehorende app. Op deze manier wordt de fysieke manier 
van luisteren essentieel om het gemak van streamen te benutten. 
Dit concept heeft als doel om cassettetapes terug te brengen in 
het luistergedrag van de fans. Dit concept is een iteratie op het 
eerdergenoemde digitale vinyl concept.

De like lamp is een lamp in de vorm van een hart die in de studio 
van een artiest komt te hangen. De like die via een streamingsdienst 
zoals Spotify wordt gegeven, zorgt ervoor dat de lamp opgloeit. 
De lamp kan in verschillende kleuren verschillende boodschappen 
overbrengen op de artiest. De lamp dient als een fysieke reminder 
over de waardering van de luisteraars voor de artiest. Dit concept 
heeft niets te maken met een cassettetape zoals eerder genoemd, 
maar dient als een inspiratie voor een eventuele fysieke interactie 
aan de artiestenkant.
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De smart tape is een cassettetape die eruit ziet zoals elke andere 
tape. Voor de luisteraar veranderd er niets aan de normale ervaring 
van het luisteren naar cassettetapes. De tape bevat technologie 
die het luistergdrag analyseert (play, rewind, fast forward) en 
stuurt dit naar de artiest. De artiest krijgt inzicht in deze data. Dit 
concept is een hybride tussen fysiek luisteren en de digitale data die 
bijvoorbeeld Spotify te bieden heeft voor artiesten. Het doel is om de 
engagement te verhogen.

4: SMART TAPE3: REWIND REWARDS

Dit concept speelt in op de mediumspecifieke eigenschap van 
cassette: rewinden. De functie van het rewinden is er om de tape 
terug te spoelen zodat je de muziek opnieuw kan luisteren. Omdat 
het rewinden fysiek meer moeite kost dan het opnieuw luisteren 
via Spotify, wordt de luisteraar beloond met ‘rewards’. Per rewind 
wordt er een nieuw onderdeel van de muziek ‘unlocked’. Of dit nu de 
drums zijn, de synths of juist een extra nieuwe plaat van het album: 
de luisteraar moet moeite doen om het gehele album van de artiest 
vrij te spelen. De artiest krijgt hier vervolgens inzicht in zodat hij kan 
zien welke fans zijn muziek het meest waarderen door middel van de 
moeite die zij doen te meten.

vĳfditie doe

hoe vaker luisteren t nieuwecasette
hoe meer je intocht t

reminder na 10xbreektde

GÉnaartoe

1
rggettie botstyet

naald

riggel Yordt doorbroken

hooked
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KEUZE 
CONCEPT
Na veel denkwerk is er gekozen voor concept 4, de smart tape. 
Tijdens het brainstormen liep het soms stroef en er werd getwijfed 
over de concepten die bedacht waren. Doordat er meerdere 
verschillende concepten uitgeschetst waren, kan er met zekerheid 
worden gekozen voor concept 4. Buiten het onderzoek waar dit 
concept op rust, voelt de keuze voor dit concept goed. Als artiest 
én ontwerper merkte ik dat ik enthousiast word van dit concept.

Het concept is in de basis redelijk simpel. De basis is gebaseerd op 
het concept van Spotify artist: zelfstandige artiesten hebben tools 
tot hun beschikking waarmee zij inzicht krijgen in het luistergedrag 
van hun luisteraars. Zoals eerder beschreven zijn hier problemen 
te vinden: het gebrek aan ‘kwaliteit’ achter de stream. Dit concept 
biedt daar een oplossing voor. De smart tape analyseert het 
luistergedrag van de luisteraar/ fan en stuurt deze data naar 
de artiest. De artiest krijgt hier een soortgelijk dashboard als dat 
van Spotify, maar laat data zien die Spotify niet kan bieden: de 
interactie met een fysiek medium. Uit het eerdere onderzoek blijkt 
fysiek luisteren een toegevoegde waarde te hebben, hoe kan deze 
toegevoegde waarde geanalyseerd worden?

Het concept rust op de rewind eigenschap van cassettetapes. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat de waardering van een track 
kan worden bepaald op basis van hoe vaak de track opnieuw 
is afgespeeld. Deze combinatie maakt cassettetapes het beste 
medium. De rewind zegt meer dan enkel het terugspoelen van een 
tape. Hoe vaak wilt de fan de muziek van de artiest opnieuw 
horen? Hoe vaak is de fan bereid de fysieke moeite te steken in 
het terugspoelen van de tape? Deze inzichten kunnen bijdragen 
aan het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de artiest en 
zijn luisteraars.

Hoewel de basis voor dit concept nu duidelijk is, is nog niet 
duidelijk hoe realistisch dit concept is. Hoe gaat de interface er uit 
zien? Welke data wordt geanalyseerd? Is een smart-tape wel 
realistisch, en wat zouden alternatieven zijn? Wat bestaat er 
al op dit gebied? Dit zijn vragen die door middel van prototyping 
beantwoord kunnen worden.

HOW
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SCHETS CONCEPT  | FIG. 18
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SMART TAPE
Het prototypen is begonnen door te exploreren wat er mogelijk 
is betreft het maken van een smart-tape: een cassettebandje 
die gedrag analyseert en naar de artiest verstuurt. Het werd al 
snel duidelijk dat het erg lastig is om dit concept te realiseren. 
Om stappen in de juiste richting te kunnen zetten, is er gezocht 
naar bestaande projecten waar tech wordt toegepast in een 
cassettetape. Het meest interessante project is  de ‘Cassette 
Pi IoT Scroller’ [FIG. 19] Deze cassettetape zit vol met tech 
die het mogelijk maakt om data te versturen en ontvangen. De 
meest interessante functie van dit project vind ik het gebruik 
van de Raspberry Pi Zero W: een kleine, draadloze computer 
die verbinding via bluetooth en Wifi mogelijk maakt. Mocht dit 
concept gerealiseerd worden, dan is dit de ideale technologie om 
te gebruiken. Hoewel dit concept weinig te maken heeft met de 
technische werking voor het concept, geeft het een waardevol 
inzicht in wat er allemaal mogelijk is op zo’n kleine schaal.

Het gebruiken van een Raspberry Pi lijkt de beste keuze wanneer 
er op de kleine schaal van een cassettetape wordt gewerkt, maar 
er zal meer onderzocht moeten worden voordat hier een keuze 
over gemaakt kan worden. Wanneer een tape vol met tech zit, is 
er geen ruimte meer voor de magnetische tape. Er zal dus een 
andere manier moeten zijn om toch audio af te kunnen spelen via 
een cassettetape. Tijdens de zoektocht naar een antwoord op dit 
vraagstuk werden de zogenoemde ‘cassettetape adapters’ ontdekt. 
Dit zijn cassettetapes die gebruikt worden om via een aux-kabel 
(of bluetooth) digitale audio af te spelen in een cassettespeler door 
middel van een magnetische tape-head [FIG. 20].

IOT CASSETTE TAPE + RASPBERRY PI ZERO W | FIG. 19

CASSETTE TAPE HEAD | FIG. 20
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De keuze voor het concept is gemaakt op basis van de 
ontwerpcriteria die zijn gebaseerd op het onderzoek tot nu toe. 
De kern van dit concept, het inzicht krijgen in het gebruik van 
een cassettetape, staat vast. De werking nog niet. Om de beste 
(technische) werking te kunnen realiseren, zullen er prototypes 
moeten worden gemaakt. Een ‘smart tape’ maken vereist veel 
technische kennis. De techniek om data te verzenden vanuit 
een cassettetape is te gecompliceerd om dat binnen het huidige 
tijdsbestek uit te voeren. Daarom is de keuze gemaakt om het 
prototypen te beginnen met een realistischere aanpak: een ‘smart 
tape player’, een zogenoemde ‘Internet of Things’ cassettespeler 
die data analyseert en verstuurt. De ervaring blijft hetzelfde: 
de luisteraar gebruikt de speler en de artiest krijgt hier vervolgens 
inzicht in.

De eerste stap in het prototypen is gezet door een oude 
cassettespeler [FIG. 21 & 22] uit elkaar te schroeven om te 
kijken waar interactie gemeten kan worden. Na heel veel (vaak 
digitaal) onderzoek te hebben gedaan, is het fijn om eindelijk aan 
de slag te gaan met een fysiek prototype. Het ontleden van een 
cassettespeler is een goede eerste stap om een beter begrip te 
krijgen over de mogelijkheden van het ontwerpen van dit concept.

PROTOTYPE 1.0

FIG. 21  | TAPE DECK RECORDER

FIG. 22  | BINNENKANT VAN TAPE DECK
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Tijdens het ontleden van de cassettespeler werd er al snel 
een idee gevormd. Het analyseren van de interactie hoeft niet 
gecompliceerd te zijn. De interactie die de gebruiker (in dit geval 
de luisteraar) heeft met de speler wordt gefaciliteerd door middel 
van knoppen. Deze knoppen (play, stop, pause, rewind, fast forward 
& record) maken alle interactie met de cassettetape, en dus de 
muziek, mogelijk. Om inzicht te krijgen in het gedrag van de 
luisteraar, moet de interactie met deze knoppen worden gemeten. 
Dit is mogelijk door middel van een simpele trigger onder de 
mechanische knoppen te plaatsen. Gezien de basiskennis over 
Arduino die tijdens mijn CMD-carrière is ontstaan, is de keuze 
gemaakt om een Arduino Uno te gebruiken tijdens het prototypen. 
Het was al een tijd geleden dat ik met Arduino heb gewerkt, 
daarom leek het verstandig om een heel simpel opzetje te maken 
van twee knoppen die uit te lezen zijn via Max 8. Er is gekozen voor 
een combinatie van Max 8 en Arduino omdat dit de meeste vrijheid 
biedt binnen dit onderzoek.

Het doel van dit opzetje is om het gedrag van de cassettespeler 
na te bootsen. Dit verandert voor de luisteraar niets, maar maakt 
het wel mogelijk dat de interactie wordt gemeten door middel 
van de knoppen. In de Max patch [FIG. 24] is te zien hoe een 
twee knoppen een timer vooruit en achteruit laten lopen (play en 
rewind). Vervolgens is dit gekoppeld aan een playlist zodat er audio 
kan worden afgespeeld.

FIG. 23  | ARDUINO + BUTTONS
MAX 8 TAPE PLAYER V1.0  | FIG. 24
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FIG. 25  | OMGEBOUWDE SPELER

FIG. 26  | BEKABELING PROTOTYPE

FIG. 27  | SCHAKELAARS

Na het maken van de basis van de technische werking, was 
het tijd om de knoppen te verwerken in de cassettespeler. De 
cassettespeler die is ontleed, maakt gebruik van mechanische 
knoppen. Zoals eerder genoemd, wordt de interactie gemeten op 
basis van het gebruik van deze mechanische knoppen. Met behulp 
van de kleine schakelaar kan dit worden gerealiseerd. De uitdaging 
lag hier in de beperkte ruimte die de cassettespeler heeft te bieden. 
De schakelaartjes zouden perfect moeten passen in een kleine 
ruimte. Na wat experimenteren, werd een oplossing ontdekt [FIG. 
27]. De schakelaars staan op een vaste afstand van elkaar en 
passen onder de mechanische knoppen. Wanneer een knop wordt 
ingedrukt, geeft de schakelaar een seintje en kan dus de interactie 
worden gemeten. Alle knoppen worden naar de Arduino gestuurd 
en zijn aangesloten op een breadboard [FIG. 26]. Het geheel is 
op [FIG. 25] te zien.
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FIG. 28  | MAX 8 TAPE PLAYER 2.0

De mechanische werking van dit eerste prototype staat nu vast. 
In combinatie met een verbeterde Max-patch [FIG. 28] kan de 
werking van een cassettespeler worden nagebootst. De knoppen 
komen binnen als input, en sturen een playlist aan. Deze playlist 
zendt vervolgens data uit over hoe ver de track is. Door middel 
van timestretching kan de muziek vooruit of achteruit afgespeeld 
worden. De werking van dit prototype is in DIT FILMPJE 
te zien De volgende stap voor dit prototype is het herkennen 
van verschillende tapes zodat het gehele concept écht als een 
cassettespeler aanvoelt.

De reden dat dit prototype is ontwikkeld, is om de werking van 
interactie van een cassettespeler beter te begrijpen. Tijdens het 
ontwikkelen van deze eerste versie is er een beter begrip gevormd 
over de technische mogelijkheden en beperkingen. Er moet een 
keuze gemaakt worden over de verdere richting van dit concept. 
Hoe ga ik verder, en wat is precies mijn doel?

https://www.youtube.com/watch?v=FESMQEdAZlQ
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MIDTERM
Na het ontwikkelen van een eerste prototype was het tijd voor de 
midterm. Tijdens de midterm presenteerde ik mijn proces tot nu 
toe en het eerste prototype. De feedback op het proces en concept 
waren positief, maar er werd kritisch gedacht over de voortgang 
van dit onderzoek. Om verder te bouwen op wat er tot nu toe was 
onderzocht en ontworpen, moesten er knopen worden doorgehakt. 
Om dit te kunnen doen, is de afweging gemaakt tussen een 
product ontwerpen en een statement maken. 

Vanaf het begin van dit onderzoek had ik besloten dat ik een 
statement wilde maken over de ‘afgenomen waarde’ van muziek 
door de opkomst van streamen. Tijdens dit onderzoek is de focus 
verschoven naar de artiest, en komt de vraag dus terug of het 
statement wat gemaakt wilde worden nog relevant is. Op basis 
van het voorgaande onderzoek kan er op dit moment de conclusie 
getrokken worden dat het statement nog steeds relevant is. De 
keuze is daarom ook gemaakt om een statement te ontwerpen, in 
de vorm van een product. 

Het concept zal ervaarbaar zijn als een product voor de artiesten, 
maar brengt een duidelijke boodschap over: de inzichten die 
artiesten hebben in hun publiek missen diepgang. Op basis 
van dit stament zal het concept verder worden uitgewerkt in de 
vorm van een nieuwe cassettespeler. De look & feel zullen nu 
een belangrijke rol gaan spelen. In combinatie met een fysieke 
cassettespeler, zal er vooral aan de kant van de artiest een 
ervaarbaar prototype worden ontwikkeld. 

TESTING
Nu er een fysiek prototype gemaakt is, is het belangrijk om de 
aandacht voor de doelgroep niet te verliezen. Na de midterm is 
er nagedacht over een vorm die passend is voor dit concept. Het 
idee over inzicht geven in fysieke interactie staat vast, maar kent 
nog geen duidelijke look & feel. Door middel van een bruikbare 
interface voor artiesten zal dit veranderd worden.

Er is een prototype ontwikkeld in Adobe XD in verband met het 
gemak van deze tool. [FIG. 29]. In dit prototype is data over de 
muziek van de artiest te zien. Het doel van dit prototype is het 
verzamelen van feedback van artiesten zodat ik zeker kan weten 
dat het concept werkt. De interface is erg belangrijk voor de Proof 
Of Concept. De data die is gebruikt in dit prototype is gefaket, 
er is uiteraard gekeken naar songlengte etc. om een realistische 
schatting te maken van de data. 

De artiesten krijgen inzicht in een aantal datapunten die gebaseerd 
zijn op het fysieke gebruik van de smart cassettespeler. Deze 
datapunten zijn: het aantal rewinds, het aantal fast-forwards, 
de totale luistertijd, de meest gewaardeerde track en hoever de 
luisteraar is met het luisteren van de muziek. Deze data is verwerkt 
in een mobiele web-interface. Artiesten hebben het vaak druk, 
daardoor is een app die via je telefoon te checken is het handigst.
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FIG. 29 | SCHETS + EERSTE VERSIE INTERFACE
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FIG. 30 | INTERFACE 1.1
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CONCLUSIES
Na het testen van dit eerste prototype voor de interface is er 
feedback ontvangen van de artiesten die hebben deelgenomen 
aan de test. De meest interessante quotes heb zijn er tussenuit 
gehaald. Deze feedback zegt veel over de ervaring van de artiest. 
De algemene conclusie is dat het concept zijn doel bereikt, maar 
er nog zeker verbeterpunten zijn. De artiesten ervaren de inzichten 
als persoonlijker en anders dan Spotify for Artists (wat als positief 
ervaren wordt), maar geven aan dat ze de data van Spotify fijner 
vinden om te gebruiken voor campagnes. Een combinatie van 
deze twee opties zou dus de ideale ontwikkeling zijn. Dit project is 
gebaseerd op een statement, en niet op een product ontwikkelen. 
Voor dit project blijft de focus op de inzichten die dit concept 
biedt, en niet de inzichten die Spotify te bieden heeft. Dit zou voor 
eventuele doorontwikkeling wel relevant zijn. 

Dankzij de inzichten die zijn opgedaan uit het ontwikkelen van 
deze prototypes kan het Proof of Concept ontworpen worden. Er 
zal een iteratieslag gevoerd worden op deze prototypes zodat er 
een onderbouwd concept gerealiseerd kan worden.

“HET INZICHT VAN DEZE APP 
LAAT PRECIES DE DINGEN 
ZIEN DIE SPOTIFY FOR 
ARTISTS NIET LAAT ZIEN. 

HET GEEFT NÈT DAT 
BEETJE MEER INZICHT 
IN DE ACTIVITEIT VAN 
LUISTERAARS DAT JE NODIG 
HEBT; HOE VAAK EN HOE 
LANG ZE MIJN MUZIEK 
LUISTEREN. DUS DAT IS NICE. 

TANTRON | DRUM & BASS

“HET IS PERSOONLIJKER, 
SPOTIFY LAAT ALLEEN 
ALGEMENERE INZICHTEN 
ZIEN. ”

JENGI | HOUSE & DISCO

“ALS ARTIEST ZIJN DEZE 
INZICHTEN HANDIG OM TE 
ZIEN HOE FANS JE MUZIEK 
ERVAREN. OF ZE TERUG 
KOMEN VOOR JE, OF ZE ECHT 
GROTERE FANS ZIJN DIE VAAK 
OP EEN DAG HETZELFDE 
NUMMER LUISTEREN, ETC. ”

MRNX | FUTURE BASS
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Na veel onderzoek, experimenten en prototypes is het tijd om de 
proof of concept te ontwerpen. Dankzij het prototypen is duidelijk 
dat de technische werking realistisch is. De proof of concept zal 
daarom een iteratieslag zijn op de prototypes die al zijn ontwikkeld.

De vorm van het eerste prototype biedt veel potentie, maar er 
miste iets. Een stereo cassetterecorder gaf niet een juist gevoel 
voor dit concept. De cassettespeler zou draagbaar moeten zijn, 
een toegankelijkere vorm voor de luisteraar: een boombox. Een 
boombox straalt een passende look & feel uit. De boombox kan 
als los item gebruikt of verkocht worden. Om het nieuwe idee 
overzichtelijk te maken, is er een schets gemaakt waarin de 
technische werking [FIG. 31] van dit concept te zien is.

In de eerste versie van de cassettespeler was het nog niet mogelijk 
om een cassettetape te herkennen. Dit is natuurlijk niet handig. 
Om dit op te lossen, is er geëxperimenteerd  met wat mogelijk 
is binnen een cassette boombox. Al snel werd ontdekt dat de 
knoppen in deze boombox mechanisch werken. Dit biedt dus de 
mogelijkheid om, net zoals in de eerste versie, knoppen te plaatsen 
in dit mechanische systeem. Gezien de beperkte ruimte binnen een 
draagbaar object als de boombox, was het belangrijk om kleinere 
switches te gebruiken. [FIG. 32]

ITERATIESLAG
 

ElÉ I FĲIËR

tinËiinnigi

ArduinoUno
analyseertdata

web interface

FIG. 31 | TECHNIEK SCHEMA CONCEPT

FIG. 32 | BOOMBOX -> MECHANIEK
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Het fysieke gedeelte van de boombox werkt in de basis erg 
simpel: de interactie wordt gemeten door middel van knoppen, 
en de cassettetapes worden herkend door middel van RFID-
technologie. Achter de tapedeck [FIG. 33] zit een RFID-scanner 
die vervolgens de NCF-stickers leest die in de cassettetapes zitten. 
Tijdens het maken van dit hi-fi prototype werd duidelijk dat er 
sprake was van een beperkte technische skillset. In samenwerking 
met een expert is dit concept gerealiseerd.

De knoppen zijn door middel van kleine blokjes vastgelijmd in de 
boombox. [FIG. 34] Door middel van een verloopstuk worden de 
knoppen geregistreerd. De RFID-scanner paste niet in de boombox 
omdat het signaal werd verstoord door al het metaal. Dankzij een 
stuk metaal weg te slijpen uit de boombox kan het signaal worden 
ontvangen. Nu de fysieke techniek werkt, is het tijd om alle data via 
Arduino naar Max te sturen.

DE BOOMBOX

FIG. 33 | TAPEDECK

FIG. 34 | AANGESLOTEN KNOPPEN + RFID
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Met behulp van een stukje code van Mark Meeuwenoord is het 
gelukt om de RFID-scanner en de knoppen te combineren in de 
Arduino code [BIJLAGE 14]. In [FIG. 35] is te zien hoe de data 
van de boombox naar Max 8 gaat. In [FIG. 36] is te zien hoe de 
data in Max 8 wordt gelezen vanaf de serial port en zich opsplitst 
in drie knoppen (play, rewind en forward) en de RFID-tag. De Max 
code is nog lang niet compleet. Er moet namelijk muziek worden 
afgespeeld zodat de ervaring van de boombox identiek is aan een 
echte boombox. Voor dit project is in verband met tijd gekozen 
voor Max 8 te gebruiken. Wanneer dit project verder zou 
worden ontwikkeld, kan alles standalone werken. De volgende 
stap is het ontwikkelen van de web-interface voor de artiest.

 
knoppen

tfµ
t

tĳ

tefilin

FIG. 35 | TAPEDECK

FIG. 36 | MAX 8 DATA ONTVANGEN
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Tijdens het prototypen is er een web-interface ontwikkeld 
voor artiesten. Deze interface werd goed ontvangen. De enige 
opmerkingen die naar voor kwamen, waren het gebrek aan 
inzichten die Spotify for artist heeft te bieden. Omdat het concept 
juist afwijkt van Spotify for artists, is de keuze gemaakt om de 
interface uit Adobe XD [FIG. 37] te vertalen naar een werkende 
web-app in html. De reden om dit te doen, is dat zo de interactie 
live kan geregistreerd kan worden in een app. Het uitwerken van 
dit idee is mogelijk, maar er zal hulp nodig zijn om dit te coderen.

De basis van de interface zal hetzelfde blijven, maar de vormgeving 
zal worden gefinetuned. Gezien de tijd die ik tot mijn beschikking 
heb, staat de prioriteit op een werkende interface maken. Het 
doel is om de data die via Max 8 vanuit de Arduino komt live te 
weergeven in een werkende web-app. Om dit te realiseren, zal ik 
gebruikmaken van Node JS for Max. in [FIG. 38] is schematisch 
te zien hoe de data behandeld wordt. 

DE INTERFACE

 

tettert
te
FEET

HTMLWebsite

FIG. 38 | DATASTROOM CONCEPT

FIG. 37 | ADOBE XD PROTOTYPE
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Na het kijken van enorm veel tutorials om mijn kennis over html, 
css en javascript op de schonen, is het gelukt om een werkende 
site te maken. Het begin was gemaakt door het XD prototype te 
vertalen naar een html site door middel van een plugin voor Adobe 
XD. Het probleem met deze plugin was dat de code onnodig 
complex werd en het daardoor onoverzichtelijk werd. Daarom is de 
keuze gemaakt om alles from scratch te programmeren. Het idee is 
niet erg complex in html, en daardoor dus goed haalbaar.

Het grootste obstakel was het maken van een node js server en 
die vervolgens koppelen aan de html site. Na veel tutorials kijken, 
vallen en opstaan en bijna willen opgeven is het gelukt om data 
vanuit Max 8 naar een Node JS server te sturen met behulp van 
medestudent Max Walder. De data wordt vervolgens via javascript 
gekoppeld aan de html pagina. Het resultaat is in [FIG 40]te zien. 
De vormgeving is in [FIG 39] te zien. De code van html, javascript 
en max 8 is te zien in [BIJLAGE 15]

Om het gehele concept ervaarbaar te maken, zal er muziek moeten 
worden afgespeeld. Omdat dit prototype via Max 8 werkt, zal 
binnen deze software de audio bestuurd worden. Het concept is 
nu nog een hi-fi prototype. Als dit concept in het echt zal worden 
ontwikkeld, is deze stap uiteraard niet nodig. De gehele technische 
werken is in theorie standalone mogelijk, maar vereist veel kennis 
over coderen. Zoals eerder toegelicht is daarom Max 8 de beste 
optie voor nu. 

De muziek zal via een playlist worden aangestuurd. De RFID-
scanner herkent de tags die in de tape zitten, en kan hier een 
onderscheid maken tussen de A-side en de B-side. Per kant zal 
er 1 nummer worden afgespeeld. Een echte cassettetape heeft 
natuurlijk meer muziek, maar voor het proof of concept is dat 
nu niet relevant. De stap van muziek toevoegen zal bij de expo 
belangrijk zijn. Het huidige prototype kan 1 tape herkennen, de 
vervolgstap wordt uiteraard om meerdere tapes te herkennen.

FIG. 39 | HTML WEB-APP
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FIG. 40 | WERKING CONCEPT (KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE VIDEO)
HTTPS://YOUTU.BE/TY1SDC4BMOS

De enige stap die nog gezet moet worden 
is het maken van een ervaring. Het 
concept werkt: de luisteraar interacteert 
met de cassettespeler, en de artiest 
krijgt hier inzicht in. De uitdaging ligt 
in het prototypen van een werkende 
cassettespeler in Max 8. Het vormen 
van een ervaring is essentieel voor de 
eindexpositie. Na het inleveren van de 
exploratie zal dit dan ook mijn prioriteit 
zijn. Het presenteren is minstens net zo 
belangrijk als het concept zelf.

https://youtu.be/tY1SDc4BMOs
https://youtu.be/tY1SDc4BMOs
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1 De fan ontvangt een cassette tape waar 
NFC technologie in is verwerkt

2De IoT-Boombox analyseert het gedrag van 
de fan en stuurt het naar de artiest.

3
De artiest krijgt alle data binnen in een

overzichtelijke applicatie. De artiest krijgt 
inzicht in de waardering van de luisteraar.
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EMPATHISE

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST
Het was enorm belangrijk 
om mijn eigen visie op het 
probleem naast de visie van 
de doelgroep te leggen. Ik 
kan niet tot representatieve 
inzichten komen wanneer die 
enkel zijn gebaseerd op mijn 
eigen visie. Door in gesprek 
te gaan met de doelgroep 
heb ik de wensen en 
tekortkomingen van de groep 
in kaart kunnen brengen. 
Als artiest was het erg 
motiverend om mijzelf verder 
te verdiepen in de doelgroep. 

Dit onderdeel heb ik als het 
lastigst ervaren van dit hele 
traject. Het vaststellen van 
het probleem vond ik erg 
lastig. Ik was het onderzoek 
begonnen met een focus 
op vinyl, en kwam er na de 
interviews met artiesten 
achter dat er een ander 
probleem was dan ik eerst 
had gedacht. Nadat ik inzicht 
had in de doelgroep, werd het 
vaststellen van het probleem 
een stuk gemakkelijker. 

Als ik terugkijk op mijn 
proces, dan is dit het 
onderdeel waar ik mijzelf 
het meest heb ontwikkeld 
als ontwerper. Ik heb mijzelf 
nieuwe vaardigheden 
aangeleerd. Ik besef mij nu 
hoe belangrijk het is om te 
prototypen om een concept 
te realiseren. Tijdens deze 
fase heb ik mijzelf beter leren 
kennen en heb ik op basis 
van een stevig onderzoek 
juiste beslissingen kunnen 
maken voor mijn doelgroep.

Dankzij een goede empathy 
voor de doelgroep en een 
duidelijk probleem, was het 
verzinnen van concepten 
niet moeilijk. Het uitschetsen 
van verschillende concepten, 
reflecteren en itereren ging 
natuurlijk en heeft daarom 
geleid tot een passend 
resultaat. Deze stap van het 
ontwerpen heb ik meerdere 
keren gemaakt tijdens het 
onderzoek. Ideeën bedenken 
voor het onderzoek is een must 
voor mijzelf als ontwerper.

Om te contoleren of mijn 
concept (en het bijbehorende 
prototype) werkt, moet het 
getest worden. Dankzij een 
digitale omgeving kon ik de 
werking van mijn concept 
testen bij mijn doelgroep. De 
artiesten hebben mij goede 
feedback gegeven. Na het 
testen ben ik opnieuw gaan 
prototypen. Het onderzoek 
komt voor mijzelf als CMD-
ontwerper nu ten einde, maar 
zal zeker nog voortgezet 
kunnen worden na het 
afstuderen. De cyclus van 
ontwerpen kan in principe 
oneindig worden voortgezet.
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CMD
COMPETENTIES
Aan het einde van mijn CMD-loopbaan neem ik de tijd om te 
reflecteren op mijn competenties. Waar zitten mijn krachten? En 
waar zitten mijn zwaktes? Per competentie zal ik reflecteren op 
mijn manier van handelen.

Itereren is, net zoals conceptualiseren, een van mijn sterke punten 
als ontwerper. Doordat ik zelf niet snel tevreden ben, zal ik altijd 
goed kunnen reflecteren op mijn proces. Tijdens het die onderzoek 
en ontwerpproces heb ik vaak gereflecteerd wat uiteindelijk heeft 
geleid tot meerdere iteratieslagen. Zonder deze reflecties en 
iteraties zou het eindproduct niet geslaagd zijn zoals het nu is.

Tijdens mijn stage heb ik leren samenwerken op een professioneel 
niveau. Hoe overleg ik zaken met gelijke ontwerpers? Hoe behoud 
ik een professionele houding? Tijdens dit onderzoek is vaak om 
advies gevraagd van experts, en heb ik goed contact gehad met 
mijn doelgroep. Dankzij mijn professionele manier van handelen, 
heb ik iedereen gelijk behandeld en ben ik tot inzichten gekomen 
die anders niet mogelijk zouden zijn. Tijdens het prototypen heb ik 
nauw kunnen samenwerken met ontwerpers op gebieden waar ik 
zelf tekortkwam. Heldere communicatie is de sleutel tot succes, en 
ik besef dat ik niet alles in mijn eentje kan oplossen.

Een onderzoek zal nooit geheel volgens plan gaan, maar ik kan 
er wel voor zorgen dat ik alles overzichtelijk beheers. Tijdens 
dit onderzoek heb ik mijzelf verdiept in het gebruik van Miro 
[BIJLAGE 16]. Miro is een online whiteboard tool waar ik al mijn 
ideeën, concepten en iteraties in kwijt kan. Miro heeft mij een 
rode draad laten vormen voor dit onderzoek. In combinatie met 
Trello ben ik tijdens dit onderzoek bijna niet de draad kwijtgeraakt. 
Wanneer ik vastliep, kon ik altijd mijn Miro en Trello raadplegen om 
terug op het juiste pad te geraken.

Ik beschouw mijzelf niet als extravert, maar heb geen probleem 
met een vlotte babbel. Wanneer ik mijn ideeën of concepten moet 
presenteren, heb ik hier dan ook geen moeite mee. Keuzes die ik 
maak, maak ik vanuit een positie van kennis. Doordat mijn keuzes 
onderbouwd zijn, heb ik geen moeite met mijzelf manifesteren 
tegenover collega-ontwerpers, opdrachtgevers of andere 
stakeholders. Tijdens mijn manifestaties behoud ik een open blik. Ik 
besef mijzelf dat ik niet alles perfect kan doen, en bespreek daarom 
graag feedback.

De laatste, en misschien wel de belangrijkste competentie is 
ontwikkelen. Als ontwerper, focus ik mijzelf op de dingen die mij 
enthousiast maken. In elk thema is wel iets te vinden waar ik zelf 
gepassioneerd over ben. Mijn kracht hierin is dat ik altijd het beste 
wil ontwikkelen wat ik kan, en dus altijd zal bijsturen en bijleren 
waar nodig. Mijn valkuil is het blindstaren op het eindresultaat 
waardoor ik mijzelf in de weg loop tijdens het ontwikkelen van 
concepten. Tijdens dit onderzoek heb ik mijzelf verder ontwikkeld 
op dit gebied. Ik stuur bij waar nodig, maar verlies niet mijn passie 
en streef altijd naar een mooi eindproduct.

Tijdens dit afstudeertraject heb ik op meerdere momenten moeite 
gehad met het concretiseren van probleemstellingen. Dankzij 
mijzelf open op te stellen als ontwerper kon ik breed exploreren 
en heb ik uiteindelijk een concrete probleemstelling kunnen 
formuleren. Deze competentie beheers ik, en tijdens dit project heb 
ik deze vaardigheid verder ontwikkeld als ontwerper.

A: ONDERZOEKEN

Als ontwerper ben ik niet tevreden met één concept. Ik wil zeker 
kunnen weten dat de richting die ik in ga de juiste richting is. Dit 
is alleen mogelijk wanneer ik meerdere concepten kan bedenken 
op basis van data die ik heb onderzocht. Denken in concepten 
beschouw ik als een van mijn sterkere punten, maar ben mijzelf 
bewust van het feit dat ik soms te snel in concepten denk. Dit 
kan een negatieve invloed hebben op het onderzoek wat ik voer. 
Tijdens dit onderzoek heb ik mijzelf hier ook op betrapt, maar heb 
mijzelf kunnen bijsturen in de juiste richting. 

B: CONCEPTUALISEREN

Als ontwerper heb ik tijdens die grenzen moeten verleggen betreft 
het concretiseren van concepten. Ik heb een kritische houding 
ingenomen ten opzichte van mijn vaardigheden als ontwerper 
en ben op zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen. Tijdens de 
prototype fase van dit onderzoek heb ik mijn concept op een 
efficiënte en uitdagende manier vormgegeven. De ervaring voor de 
eindgebruiker stond ten alle tijden centraal in het ontwerpproces.

C: CONCRETISEREN

D: ITEREREN

E: SAMENWERKEN

F: ORGANISEREN

G: MANIFESTEREN

H: ONTWIKKELEN
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Dit afstudeertraject voelt nu ik aan het einde van mijn CMD-
loopbaan sta als een speciaal project. Voordat ik begon aan dit 
onderzoek, had ik eigenlijk geen idee over wat ik precies wilde of 
kon als laatste stap in mijn CMD-carrière. Dankzij een fijne groep 
en een behulpzame begeleidende docent, Mark van Meeuwenoord, 
heb ik mijzelf optimaal kunnen ontwikkelen. 

De afgelopen maanden zijn druk, stressvol en spannend geweest, 
maar hebben uiteindelijk geleid tot een mooi proces en een 
concept waar ik volledig achter sta. Het was vaak vallen, maar ook 
weer opstaan. Ik heb veel hulp gevonden in mijn medestudenten, 
met in het bijzonder Max Walder. In dit nawoord wil ik hem daarom 
ook bedanken voor zijn hulp. Ik wil mijn docent Mark bedanken 
voor het helpen bij en begeleiden van mijn project.

Het onderzoek is natuurlijk nog niet afgerond. De volgende stap 
is het voorbereiden op de eindexpositie. Mijn concept kan ik goed 
presenteren, maar vereist nog een paar stappen om het tot een 
mooi ervaarbaar geheel te maken.

Na het afronden van dit studiejaar ben ik van plan om dit concept 
in de werkelijkheid uit te voeren. In samenwerking met een 
geïnteresseerd muzieklabel zal ik het concept verder ontwikkelen. 
Dit concept wil ik inzetten als unieke vorm van muziek uitbrengen. 
Er is nog veel onderzoek nodig om dit concept in realiteit uit te 
voeren, maar er ligt dankzij mijn exploratie een goede fundering. 

NAWOORD
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INTERVIEW* MET LABELEIGENAAR 
STEYN SCHEEPERS
Hi, Steyn. Kan je over jezelf vertellen waar jij je mee bezig houdt in de 
muziekindustrie?
Hey Siem! Natuurlijk, ik ben op het moment producer, DJ en label-
eigenaar bij een klein independent label genaamd Urban Elite Records.

Hoe ervaar je jouw beroep?
Op het moment nogal stil haha! Ik mis het live draaien enorm. Op het 
label gebied merken we dat clubplaten door de lockdowns iets minder 
hard lopen dan normaal maar buiten dat niet echt enorm veel verschil 
buiten dat er ook weinig mogelijk is om daadwerkelijk fysiek uit te voeren.

Hoe ervaar je het gebruik van streamingsdiensten als Spotify als 
artiest en labelmanager?
Dit is nogal dubbel, aan de ene kant is de muziek en de data achter 
de muziek toegankelijker dan ooit. Ik kan precies monitoren waar wat 
gestreamd wordt en hier eenvoudig marketingcampagnes op laten lopen. 
Anderzijds is de waarde perceptie van muziek compleet veranderd ten 
opzichte van jaren geleden. Dit vind ik persoonlijk erg jammer. Vroeger 
kocht je plaatjes in de winkel en was je trots op je collectie terwijl je nu 
met een klik ieder album voor je hebt. Streaming komt met vele voor- en 
nadelen.

Merk je veel verandering in jouw vakgebied als artiest en 
labelmanager de afgelopen paar jaar? Zo ja, wat precies? Staat dit in 
verband met de ontwikkelingen betreft streaming?
Ik ben zelf nog niet zo lang in de industrie aan het werk om deze 
schuiving compleet waar te nemen. Wat ik een prettige ontwikkeling vind 
is dat steeds meer jonge mensen waarde hechten aan vinyl. Zo kunnen 
we als muziekindustrie toch nog dat ouderwetse stukje diepgang bieden 
aan de trouwe fans.

Heb je het idee dat muziek toegankelijker is geworden?
100%, ieder album is nu zo te streamen of te downloaden. Dit heeft voor 
en nadelen voor artiesten.

Hoe lang blijft een release van jou ‘relevant’? In andere woorden, 
wanneer merk je dat de luistercijfers afnemen?
Haha! Dit is per track verschillend maar vaak merken we na een maand 
of twee al dat de streams stagneren. Na de eerste twee weken vaak 
een daling dagelijkse luisteraars. Na twee maanden blijft er een x aantal 
luisteraars over wat de plaat aardig consistent luistert.

Heb je het idee dat streaming een positieve of negatieve invloed 
heeft op de waarde van muziek en de muziekindustrie? En waarom?
Ik denk dat het zijn voor en nadelen heeft. Waar het voor jonge artiesten 
kansen creëert gooit het daarnaast een verdienmodel dicht. Waar het 
muziek toegankelijk maakt creëert het ook een vermindering in de 
waarde perceptie van de consument.

Tot slot, zou je zelf iets willen veranderen aan de huidige gang 
van zaken in de industrie? Hoe zie jij de consumptie van muziek 
ontwikkelen in de toekomst?
Ik hoop dat de balans in het verdienmodel binnen het uitgeven van 
muziek wat wordt hersteld. Waar vroeger geld werd verdiend met de 
albums en promotie gemaakt met de tour is dit nu andersom. De grote 
streamingsdiensten zouden meer moeten betalen richting de artiest om 
dit te herstellen.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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2a

ENQUÊTE RESULTAAT

Tijdstempel Hoe oud ben je?

Maak je gebruik van 
streamingdiensten als Spotify, 
Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek via streamingdiensten 
als Spotify, Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek die je zelf hebt gekocht 
(vinyl, iTunes, CD, etc.)?

Wat is het grootste verschil 
vergeleken met streaming voor 
jou?

Merk je veel verschil in de 
ervaring van muziek luisteren 
vergeleken met tien jaar 
geleden? Zo ja, wat precies?

Luister je tegenwoordig naar 
muziek op CD, casette of 
vinyl?

Hoe ervaar je dit, vergeleken 
met het streamen van muziek?

2-1-2021 15:30:48 18 Ja Handig. Snel, staat veel op.

Is gerichter, en het gevoel van 
“yes deze plaat heb ik fysiek 
gekocht” is top. Kwaliteit.

Ervaring niet, maar het is meer 
een gewoonte geworden en 
het gebruiksgemak is nog 
groter. Ja

Het is echt een bezigheid, 
zoals tv kijken of een boek 
lezen.

2-1-2021 14:13:18 21 Ja

Streamen maakt het 
ontdekken van muziek erg 
makkelijk. Doordat het binnen 
handbereik is, kan ik overal nar 
mijn favoriete muziek luisteren 
wanneer ik dat wil.

Doordat ik meer moeite moet 
doen vergeleken met 
streaming, neem ik er meer de 
tijd voor en voelt de 
waardering van de muziek 
groter.

Vroeger was het moeilijker om 
je favoriete muziek te luisteren 
waar je dat wilde, het 
downloaden van muziek en op 
mijn ipod zetten kostte veel 
moeite. Nu is alles veel 
makkelijker. Ja Er zit meer karakter in.

2-1-2021 14:53:51 21 Ja Gemakkelijk Nee

2-1-2021 16:44:25 21 Ja
gemakkelijk, toegankelijk en 
prettig

waardevol, meer moeite maar 
ook meer voldoening

Ik denk dat het grootste 
verschil voor mij zit in mijn 
waardeperceptie, het ligt zo 
voor de hand dat ik muziek kan 
opzoeken en kan streamen 
terwijl ik mijn vinylcollectie bij 
elkaar heb moeten sparen. 
Hierdoor zit aan mijn vinyl veel 
meer gevoel en sentimentele 
waarde dan aan mijn 
afspeellijstjes op spotify

Ik was tien jaar geleden iets 
minder bewust met muziek 
bezig dan nu, wat ik wel merk 
in vergelijking met de tijd voor 
spotify is dat ik veel minder 
lang stil sta bij hoeveel werk er 
in een album of plaat is 
gegaan maar het gewoon voor 
lief neem. Ja

zie mijn voorgaande antwoord, 
veel hogere waardeperceptie. 
Dit omdat hier ook veel moeite 
is gestoken in het perfecte 
artwork ect. Tevens ook de 
fysieke handeling van de naald 
op de plaat leggen, en de 
zorgvuldigheid bij het terug 
verpakken van de plaat geeft 
het enorm veel charme

2-1-2021 16:45:08 21 Ja Heel erg aangenaam Net zo aangenaam

De handigheid van 
maandelijkse betalingen en de 
mogelijkheid om daardoor ten 
alle tijde elk nummer op te 
kunnen zoeken wat je wilt Nee Nee

2-1-2021 19:39:33 21 Ja
Heerlijk om even in je bubbel 
te zitten. Muziek geeft rust.

Je geniet er denk ik meer van, 
omdat je het zelf hebt gekocht.

Simpelweg dat het goedkoper 
is om een abonnement op 
spotify te nemen, dan continu 
muziek of cd’s te kopen.

Sowieso. Vroeger luisterde je 
elk liedje af, omdat het maar 
een korte cd was met 
misschien 15 liedjes. Je 
genoot dan echt van muziek 
luisteren. Nu heb je hele 
playlists en ga je naar het 
volgende liedje als je iets 
anders wilt horen. Dit heeft ook 
zijn voordelen. Nee

2-1-2021 14:54:47 22 Ja Goed

Koop zelf alleen vinyl platen,
omdat daar toch een bepaald 
soort sfeer/magie aan 
verbonden zit

Het scheelt veel geld en 
gemak

10 jaar geleden luisterde ik 
veel meer dezelfde nummers 
en genres, omdat je of moest 
luisteren naar wat je zelf had of 
naar de radio. Nu is de keuze 
reuze Ja

Vinyl is echt voor speciale 
gelegenheden en brengt een 
hele fijne sfeer in huis anders 
dan gewoon iets op Spotify 
door de box knallen

2-1-2021 18:01:44 22 Ja
Gemakkelijk en kwalitatief 
hoog

Vinyl; meer een moment, meer 
warmte, meer waar voor mn 
geld voor mijn gevoel

Het echt muziek opzetten. Er 
meer voor gaan zitten. Het 
verzamelen van vinyl en 
muziek

Ja, je kunt met streamen toch 
veel makkelijker muziek vinden 
en opzetten, maar toch draai ik 
liever vinyl als ik echt naar 
muziek wil luisteren! Ja

Meer warmte in het geluid, 
meer een moment, meer 
verzamelen

2-1-2021 18:12:55 22 Ja Goed
Ik heb zelf geen muziek 
gekocht

Streaming geeft meer toegang 
tot nummers

Het is makkelijker om aan 
muziek te komen. De kwaliteit 
is niet echt veranderd Nee

2-1-2021 14:38:53 23 Ja
Top! Brede catalogus en 
persoonlijk aanbod in muziek Vinyl is heel nice

Streaming is altijd in bereik, 
terwijl vinyl een uniekere 
ervaring biedt thuis

Tien jaar geleden was het nog 
een ding om echt cds etc. Te 
kopen omdat het anders bijna 
niet te luisteren was Ja

Exclusiever en alsof het de 
artiest meer ondersteunt

3-1-2021 9:34:53 23 Ja

Fijn, het niet hoeven zoeken 
naar muziek maar gewoon een 
lijst aan kunnen zetten vind ik 
persoonlijk fijn. Geen idee, nog nooit gedaan

Ik vind vooral de 'niet helemaal 
goede' kwaliteit van oude 
muziek chill. Kan echt genieten 
van oude muziek. Nee

Tijdstempel Hoe oud ben je?

Maak je gebruik van 
streamingdiensten als Spotify, 
Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek via streamingdiensten 
als Spotify, Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek die je zelf hebt gekocht 
(vinyl, iTunes, CD, etc.)?

Wat is het grootste verschil 
vergeleken met streaming voor 
jou?

Merk je veel verschil in de 
ervaring van muziek luisteren 
vergeleken met tien jaar 
geleden? Zo ja, wat precies?

Luister je tegenwoordig naar 
muziek op CD, casette of 
vinyl?

Hoe ervaar je dit, vergeleken 
met het streamen van muziek?

2-1-2021 15:04:37 33 Ja

Een goede ervaring, het 
mooiste hiervan is dat mijn 
arsenaal aan muziek hierdoor 
steeds groter en groter wordt! 
Dit is een groot pluspunt van 
streamen!

Bij LP’s krijg ik een betere vibe 
vanwege de ervaring. Hiermee 
bedoel ik; een plaat uitkiezen, 
het geruis van een LP 
erdoorheen tot aan het 
schoonmaken van de platen. 
Maar over het algemeen luister 
ik dan wel direct gericht naar 
bepaalde nummers.

Het is makkelijker om aan 
nieuwe muziek te komen en 
om verschillende 
muziekgenres te beluisteren. 
Het nadeel is wel dat er veel 
troep tussen zit. Maar dat is 
mijn mening!

Nu kom je makkelijker aan 
muziek dan 10 jaar geleden. 
Tegenwoordig betaal je een x 
bedrag voor een dienst waar je 
onbeperkt muziek kan 
luisteren. In het verleden was 
dit totaal niet zo. Het is dus 
makkelijker en sneller. 
Hierdoor is het bereik van 
artiesten een stuk groter dan 
voorheen! Ja

Lekker old school! Een LP 
geeft altijd een warm gevoel. 
Bij een cd of cassette heb ik 
dat minder omdat ik daar bijna 
tot nooit gebruik van maak.

2-1-2021 21:36:01 34 Ja Fijn Genieten
Zuiver geluid en groot aanbod 
bij streaming

Veel meer via streaming dan 
toen Ja

Daar ga ik echt goed voor 
zitten en kan ik echt meer van 
genieten

3-1-2021 10:49:58 43 Ja Handig om muziek te checken
Pas als ik het op plaat heb ga 
ik het luisteren

Los van kwaliteit van geluid, 
HEB je niks.

Nee. Ik kan wel meer mooie 
muziek kopen omdat via 
Spotify veel muziek te checken 
is Ja

Niet te vergelijken. Enorm 
verschil

2-1-2021 15:08:41 46 Ja

Goede en makkelijke manier 
om diverse soorten muziek te 
luisteren Nvt Nvt

Ja, er zijn veel meer 
keuzemogelijkheden Nee

3-1-2021 18:58:56 47 Ja Goed Goed Niet veel Nee.. Nee

2-1-2021 17:17:29 48 Ja

Geeft op eenvoudige wijze 
toegang tot grote diversiteit 
aan muziek

Luisteren hierbij is een 
bewuste keuze in tegenstelling 
tot spotify waarbij zappen voor 
de hand ligt.

Bij cd of vinyl luister je 
intenser. Bij streaming switch 
je sneller naar andere muziek.

Streaming geeft je snel 
toegang tot nieuwe 
muziekgenres en verbreedt 
daarmee het spectrum aan 
muziek sten die ik luister en 
mooi vind. Ja

Je kiest nummers heel bewust 
terwijl je bij radio en ook 
streaming meet wordt verrast.

3-1-2021 10:32:09 48 Nee

2-1-2021 14:39:48 49 Ja

Het is fijn een eigen 
persoonlijke keuzen te maken 
op het moment zelf en op 
snelle manier. Overal te 
gebruiken.

Wordt minder gebruikt je hebt 
er apparatuur voor nodig
Niet altijd te gebruiken. Sfeer eromheen

Vroeger was het bewuster en 
bracht meer sfeer. Nee

2-1-2021 16:38:19 49 Ja Handig en eenvoudig Meer voldoening

Daadwerkelijk een 
muziekdrager in handen 
hebben geeft meer voldoening

Streamen is handig en kan 
overal worden toegepast Ja

Meer voldoening door drager ( 
vinyl of cd)

2-1-2021 19:33:25 49 Ja Prettig Zeer pretig
De sound. Cd vinyl zijn 
stabieler en continu Ja

Prettiger. De kwaliteit van 
geluid beter

3-1-2021 10:39:21 49 Ja Zeer goed NVT Minder kosten

Ja, minder leuk. Vroeger 
luisterde je compete albums nu 
vrijwel enkel lossen nummers. Nee

2-1-2021 15:14:04 50 Ja

Altijd en overal je favoriete 
nummer ‘bij de hand’ en 
afspeelbaar!

Nostalgisch knus en gezellig 
vooral met een ‘kraakje’

Kost meer tijd dus enkel bij 
vrije momenten vinyl !

Ja, maar ook naarmate je 
ouder wordt is de beleving 
intenser. Ja

Heerlijk nostalgisch knus en 
gezellig!

2-1-2021 17:28:14 51 Nee

2-1-2021 14:37:37 52 Ja Leuk Lang geleden Kost meer tijd Nee Nee

2-1-2021 16:39:06 52 Ja

Makkelijk in het gebruik omdat 
je alle muziek altijd bij de hand 
hebt

Beperkt omdat je niet alles kan 
kopen ivm de kosten Het gemak

Ik luister nu meer omdat de 
keus groter is Nee

3-1-2021 16:58:38 52 Ja Prima Maak ik geen gebruik van Nvt

Via spotify kan ik zelf kiezen 
wanneer ik wat luister tegen 
minimale kosten Nee

2-1-2021 22:17:47 53 Nee

2-1-2021 14:39:03 54 Ja Goed Goed Sneller te bereiken ipv CD Betere kwaliteit Nee

2-1-2021 22:22:01 54 Ja Goed Gebruik ik nooit Handiger

Ja, betere ontwikkelingen. 
Muziek delen met vrienden. 
Makkelijk en overal inloggen Nee

3-1-2021 18:18:56 54 Nee

Tijdstempel Hoe oud ben je?

Maak je gebruik van 
streamingdiensten als Spotify, 
Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek via streamingdiensten 
als Spotify, Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek die je zelf hebt gekocht 
(vinyl, iTunes, CD, etc.)?

Wat is het grootste verschil 
vergeleken met streaming voor 
jou?

Merk je veel verschil in de 
ervaring van muziek luisteren 
vergeleken met tien jaar 
geleden? Zo ja, wat precies?

Luister je tegenwoordig naar 
muziek op CD, casette of 
vinyl?

Hoe ervaar je dit, vergeleken 
met het streamen van muziek?

3-1-2021 11:49:28 55 Ja Handig Ik koop geen muziek X Meer diversiteit Nee

3-1-2021 17:24:39 55 Ja Goed Doe ik niet meer Nee Nee

2-1-2021 15:46:31 56 Ja Super Ik koop dat eigenlijk niet meer Alle muziek altijd beschikbaar
Absoluut, er zijn geen 
beperkingen Nee

2-1-2021 19:43:42 56 Ja Super Ik koop dat eigenlijk niet meer Alle muziek altijd beschikbaar
Absoluut, er zijn geen 
beperkingen Nee

3-1-2021 16:29:00 56 Ja Super goed Ook prima
Streaming heeft meer 
mogelijkheden

Veel makkelijker qua zoeken 
en aanbod Nee

2-1-2021 16:05:01 57 Ja Heel goed Gebruik ik weinig
Streaming is sneller en veel 
meer keuze

Veel meer muziek ritje 
beschikking Nee

2-1-2021 17:12:32 57 Nee

3-1-2021 9:42:18 57 Nee

3-1-2021 9:46:51 57 Ja Erg positief, alles bij de hand

Ik draai geen eigen gekochte 
muziek meer, alle muziek die 
ik zelf heb gekocht luister ik via 
Spotify Het gebruiks gemak

Geen verschil in het muziek 
luisteren op zich Nee

3-1-2021 6:10:47 59 Ja Geweldig Gebruik ik bijna niet meer Gemakkelijk
Alles bij de hand via telefoon 
naar tv Nee

3-1-2021 9:42:51 59 Nee

3-1-2021 9:58:18 60 Ja Goed Goed Geen mening Niks Ja Goed

2-1-2021 16:49:05 63 Ja Positief
gelijkwaardig aan 
streamingdiensten

streaming brengt meer 
verrassingen met zich mee Ja, veel meer keuze Nee

2-1-2021 22:46:14 63 Ja Een verademing
Is vooral nostalgie, wel heel 
leuk

Met streaming zijn alle soorten 
muziek bereikbaar
Een CD of vinyl heb je .

Ja, ik luister naar meer soorten 
muziek en naar artiesten waar 
ik zo niks van zou kopen ( Cd 
of vinyl ) Ja Ook als leuk

2-1-2021 22:57:11 63 Nee

3-1-2021 17:57:58 63 Nee

2-1-2021 22:25:38 77 Ja Heerlijk heel veel variatie Ik koop niets meer
Veel meer keuze en ook 
goedkoper

Minder keuze en je moest zelf 
CD'S kopen als je iets mooi 
vond Nee

2-1-2021 15:08:20 79 Ja Heel goed Fijn Er is niet zo veel verschil Ja geluid veel beter Ja Heel goed

2-1-2021 14:18:51 22 (oud, i know) Ja

ik vind het enorm prettig, want 
je kunt muziek opzetten naar 
mate je eigen stemming en 
ongegeneerd zovaak luisteren 
als je wilt

in onze auto hebben we geen 
kabel om eigen muziek op aan 
te sluiten, dus dan vind ik het 
enorm prettig om een CD te 
kunnen aanzetten! verder 
luister ik noet echt CD’s of 
vinyl, echt een enkele keer.
streamen is hedendaags 
enorm makkelijk, je hebt alle 
muziek op je eigen plekje en 
kunt lijsten maken zoveel je 
wilt. je kunt overal en altijd 
streamen, dan is maakt het 
grootste verschil, want met CD’
s of vinyl heb je altijd 
apparatuur nodig.

jaa zeker, vroeger zette ik een 
liedje aan die ik leuk vond qua 
klank. ik verstond er namelijk 
geen bal van (oops). nu versta 
ik alle liedjes en geef ik er mijn 
eigen betekenis aan, dat is 
heel fijn Nee

Tijdstempel Hoe oud ben je?

Maak je gebruik van 
streamingdiensten als Spotify, 
Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek via streamingdiensten 
als Spotify, Apple Music, etc.?

Hoe ervaar je het luisteren van 
muziek die je zelf hebt gekocht 
(vinyl, iTunes, CD, etc.)?

Wat is het grootste verschil 
vergeleken met streaming voor 
jou?

Merk je veel verschil in de 
ervaring van muziek luisteren 
vergeleken met tien jaar 
geleden? Zo ja, wat precies?

Luister je tegenwoordig naar 
muziek op CD, casette of 
vinyl?

Hoe ervaar je dit, vergeleken 
met het streamen van muziek?

2-1-2021 17:12:22 22 (oud, i know) Ja

ik vind het enorm prettig, want 
je kunt muziek opzetten naar 
mate je eigen stemming en 
ongegeneerd zovaak luisteren 
als je wilt

in onze auto hebben we geen 
kabel om eigen muziek op aan 
te sluiten, dus dan vind ik het 
enorm prettig om een CD te 
kunnen aanzetten! verder 
luister ik noet echt CD’s of 
vinyl, echt een enkele keer.
streamen is hedendaags 
enorm makkelijk, je hebt alle 
muziek op je eigen plekje en 
kunt lijsten maken zoveel je 
wilt. je kunt overal en altijd 
streamen, dan is maakt het 
grootste verschil, want met CD’
s of vinyl heb je altijd 
apparatuur nodig.

jaa zeker, vroeger zette ik een 
liedje aan die ik leuk vond qua 
klank. ik verstond er namelijk 
geen bal van (oops). nu versta 
ik alle liedjes en geef ik er mijn 
eigen betekenis aan, dat is 
heel fijn Nee

2-1-2021 14:32:10 22 byna 23 Ja Goed, Spotify is erg fijn.
Ik heb vinyl, maar gebruik het 
weinig.

Alles snel online vanaf je 
telefoon, laptop of tv.

Ja zeker, 10 jaar geleden had 
ik een radiootje met wat cd’s. 
Nu kan ik alle muziek luisteren 
die online vindbaar is. Nee

2-1-2021 15:40:45 60 jaar Ja Prima Eveneens goed Onbeperkte muziekkeuze Eigenlijk niet Nee
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18 - 40 jaar oud 
(16 personen)

40 - 60 jaar oud
(22 personen)

60 + jaar oud
(6 personen)

50% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

50% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

*Gebaseerd op een enquette onder 
53 personen

22,73% luistert naast streamen ook 
muziek middels een fysiek medium.*

“Vinyl geeft een betere 
en warmere vibe.”

“Veel meer variatie dan 
alleen platen”

“Ervaring fysiek is gelijk 
aan streamen.”

“Ik haal meer voldoening 
uit vinyl”

“Streamen is veel 
makkelijker en handiger”

“Vinyl is vooral 
nostalgie”

“Spotify biedt een 
verademing voor het 

luisteren naar muziek.”

“Ik koop eigenlijk geen 
muziek meer”

“Ik koop alleen mooie 
muziek. De rest kan ik via 

Spotify luisteren” 

“Vinyl heeft meer waarde 
dan streamen”

ENQUÊTE RESULTAAT

2b
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3

Hoe kan de verbinding met de luisteraar intenser 
worden in het digitale tijdperk? 

Hoe voeg ik waarde toe?

Digitaal

Fysiek

Luisteraar

“De waardeperceptie van muziek 
luisteren is veranderd”

Nieuwe generatie 
artiesten heeft weinig 
tot geen ervaring met 

releasen op vinyl

Hoe heeft een fysiek medium invloed op 
het verhaal van de artiest?

Vinyl

CD Cassette

Warm

KnusNostalgie

Speciaal momentHet ‘kraakje’

Track volgorde

Cover artwork

Album

Singles

“Digitaal verspreiden 
is gemakkelijker en 

goedkoper.”

Iedereen kan 
uploaden

Veel diversiteit 
en variatie

Te veel keuze?

Gemak Nostalgie

Storytelling

Ervaring

Eigenaar 
van je eigen 

muziekcollectie

Verbeterde 
muzieksmaak

Kopen van platen is een 
ervaring
-Hoe ruikt een plaat?
-Hoe ziet het artwork eruit?
-Welke tracks staan op 
de plaat?

Lossless format: 
betere kwaliteit

Interactie met 
platenspeler

Duurder om 
te realiseren

Data is makkelijk te 
monitoren. Inzicht 
in hoe een track 

presteert

“Dubbel gevoel”

Muziekontdekking is 
gemakkelijker

Algoritmes

Miljoenen nummers 
passen ‘in je hand’

Weinig fysieke ruimte Streamen is vaak gratis
YouTube

Spotify Free
‘Betaling’ door reclames 

te luisteren

Persoonlijke 
aanbevelingen
Advies over 
luisteren?

Wat is het effect van algoritmes op de 
exploratie van luisteraars?

Collectie is 
verfijnder

“Ik koop 
alleen mooie 

muziek”

Spotify Hi-Fi
Spotify Clips

Album in de juiste 
volgorde luisteren

Album als geheel 
is een aparte 

kunstvorm

Je kan makkelijk 
nummers skippen.

Hoe kan ik het luisteren van een album 
interessant houden voor een luisteraar 

via een digitaal medium?

“Waarderen moet 
je leren”

Concentratievermogen 
is kort

“Songlengte is met 30 seconden 
afgenomen in de afgelopen 18 

jaar.“ 

“Alles is snel online 
beschikbaar”

“Vinyl is te duur”

“Muziek bezitten 
geeft een vorm 
van waardering 
naar zowel jezelf 
als de artiest.” 

Exclusiever

Herinneringen aan personen

Geconcertreerder 
luisteren door 
‘vinyl-effect’

Authentiek
“Het voelt ‘echter’. 

Het komt meer binnen” 

“Door het kraakje verwacht 
ik dat er muziek aankomt” 

Rustiek

“Oude muziek klinkt 
fijner als het ‘clean’ is.”

PlatenspelerApparatuur

Hoe is de huidige relatie tussen 
luisteraar en artiest?

Hoe is de huidige relatie tussen 
luisteraar en artiest?

Maken artiesten nu anders muziek door 
streaming?

Hoe willen artiesten hun boodschap 
overbrengen?

Resulteert meer moeite doen in meer 
waardering?

Gewoontes

Willen we zo veel mogelijk muziek 
waarderen waardoor we minder diep 
duiken in de muziek die we luisteren?

Spotify etc. is 
praktischer en 
handiger om 

naar te luisteren, 
vinyl is een 

‘verzamelobject’ 
om de artiest te 

supporten.

Wil ik een nieuwe vorm van ervaring 
creëren, of wil ik iets toevoegen aan de 

streamingindustrie? 

Zijn streamingdiensten een mismatch 
voor sommige artiesten? Andere 

ideeën? Doet Spotify tekort? Kan ik een 
artistieker platform ontwikkelen? 

Wat gebeurt er als het ‘warme’ gevoel 
van vinyl wordt vertaald naar een fysiek 

warme ervaring?

Genius onderzoeken? Eigen interpretatie 
om nummer heen, community om een 

song? 

Luistersessies bij 
nieuw album. 

Hoe kan de verbinding met de artiest intenser 
worden in het digitale tijdperk? 

Hoe voeg ik waarde toe?

Artiest
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4a
INTERVIEW* MET 
ARTIEST: DISSOLVER
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Wessel Vlemmings, Dissolver

Binnen welk genre produce je?
Techno

Waarom maak je muziek?
Muziek maken is de ideale uitlaatklep voor mezelf. Je kunt er altijd je ei in 
kwijt en het geeft enorm veel voldoening om continu nieuwe dingen te 
leren en toe te passen in je muziek.

Hoe lang maak je al muziek?
Met hardware bijna 4 jaar nu.

Hoe vaak release je muziek?
Wanneer ik er zelf behoefte aan heb. Over het algemeen ongeveer 1 track 
per 2/3 maanden en heel af en toe een EP. Ik laat me hierbij niet zozeer 
beïnvloeden door labels die vragen of ik iets bij hen wil uitbrengen. 

Voor wie maak je muziek?
Het spelen en jammen doe ik voor mezelf. Het daadwerkelijk produceren 
van muziek doe ik voor mijn ‘fans’. Haal bij lange na niet genoeg plezier 
uit het produceren van aparte nummers dan uit het jammen en aankloten 
met mijn hardware.  

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Als het eenmaal uit is gebracht valt er toch een last van je schouders. Het 
hele afmix proces kan ik missen als kiespijn, dus wanneer ik daar geen 
tijd meer aan kan spenderen, voelt het toch als een soort verlossing. 
Muziek uitbrengen bij labels is wel een leuke ervaring, je krijgt er dan ook 
een hoop nieuwe luisteraars bij die in eerste instantie alleen dat bewuste 
label volgden.  
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Alles wat op Spotify/Apple Music/Ditto for Artists staat.
 
Hoe ervaar je dit?
Leuk extraatje om te zien hoe je muziek wordt opgevangen, maar het 
boeit in essentie niet zo heel veel naar mijn mening. 

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Niks. Af en toe een mijlpaal posten op mijn socials als het boven een 
bepaalde playcount is. 

Voel je je verbonden met je publiek?
Yes!

Op welke manier?
Hoofdzakelijk Instagram en Facebook. Berichtjes, reacties en gesprekken. 

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Zover ik het zie wel haha

Hoe weet je dat?
Veel goede respons en persoonlijke berichtjes. 

Hoe ervaar je dat?
Het geeft heel veel voldoening. Iets wat voor mezelf gewoon een beetje 
aankloten is, is voor sommige anderen iets waar ze oprecht graag naar 
luisteren. 

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
Instagram, Soundcloud, Facebook, Youtube, Bandcamp 

Hoe realiseer je dit contact?
Door gewoon simpelweg te reageren op reacties. Het initiëren van 
contact is in die zin vaak wel eenzijdig. Ik benader fans niet uit het niets.

Hoe onderhoud je dit contact?
Mezelf open stellen om anderen te helpen met hun vragen. Af en toe 
unreleased materiaal sturen naar mensen die het niet verwachten. 

Hoe ervaar jij zelf dit contact / de interactie?
Prima, niks speciaals. Probeer mezelf niet heel veel anders op social 
media voor te doen dan dat ik in het echt ben. 

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij 
anders willen zien?
Ik mis niet per se iets. Het digitale muzieklandschap is in feite continu 
aan het doorevolueren waardoor er altijd nieuwe dingen zullen blijven 
komen. Of het nu in de vorm van kleine nuances of compleet nieuwe 
genres is. 

Als ik kijk naar wat ik echt, echt mis is dat een universele norm voor 
normalising. Veel muziek op voornamelijk Soundcloud is nog altijd 
slachtoffer van het gebrek daarvan. Op bijna alle streaming platformen is 
dit beschikbaar gemaakt maar het ‘underground’ platform Soundcloud 
weigert het nog tot op vandaag.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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4b
INTERVIEW* MET 
ARTIEST: TANTRON
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Hugo Jobse, TANTRON, 18 jaar

Binnen welk genre produce je?
Drum and Bass

Waarom maak je muziek?
Op mijn 12e ontdekte ik Tiesto en wilde daardoor ook zelf producen. 
Ben begonnen in urban en heb veel verschillende genres uitgeprobeerd. 
Drum en Bass is blijven plakken, hier haal ik de meeste energie uit.

Hoe lang maak je al muziek?
Nu net 2 jaar Drum and Bass. Op mijn 3e drumde ik al. 

Hoe vaak release je muziek?
Releasde niet vaak. Heeft nu zichzelf ontdekt als artiest en is klaar om te 
releasen. Wilt om de 2 maanden gaan releasen.

Voor wie maak je muziek?
Ik maak muziek vanuit zijn eigen passie voor muziek. Het is een hobby 
die ik met anderen wilt delen. Ik maak muziek voor mensen die uit hun 
dak willen gaan. Kon zelf nooit naar feestjes omdat ik nog geen 18 was 
dus wilde via muziek de dansvloer op.

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Positief, vind het leuk om de reactie van mijn fans te zien.
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Heel veel inzicht. Ik kan zien wie mijn tracks het meest luistert. Zo kan ik 
mijn trouwste luisteraars ontdekken. Vooral via social media zie ik hoe en 
waar mensen mijn muziek luisteren.
 
Hoe ervaar je dit?
Ik waardeer deze connectie met de luisteraar enorm. 

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Ik benader curators van playlisten waar mijn eerdere muziek in staat bij 
een nieuwe release. 

Voel je je verbonden met je publiek?
Via social media heb ik alle interactie met mijn luisteraars. Ik benader 
trouwe fans en stuur mijn muziek persoonlijk rond. Met kerst had ik een 
‘kerstcadeau’ die ik naar mensen stuurde via hun mail die ze mij via 
instagram stuurde.

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Ik denk het vaak wel. 

Hoe weet je dat?
Mensen sturen met stories waarin ze mijn muziek luisteren in de auto, 
op een feestje of wat dan ook. Op deze manier zie ik dat mensen mijn 
muziek waarderen. De beste manier om te zien hoe mensen mijn muziek 
ervaren is via een live show. Tijdens een live set kan ik muziek ‘testen’ 
om te kijken hoe mensen het ervaren. Ik kan zelf een goede gok doen, 
en zit ook vaak in de goede richting, maar de fysieke interactie is niet te 
evenaren.

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
Ik benader luisteraars die mijn muziek veel luisteren persoonlijk. Deze 
persoonlijke touch resulteert in een hechtere band met mijn publiek in 
deze corona-tijd. Ik merk dat mijn persoonlijke touch zorgt voor nieuwe 
volgers en een trouw publiek.

Hoe realiseer je dit contact?
Dankzij de data van Soundcloud kan ik zien wie mijn muziek veel 
luisterd. Als ik de social media van deze luisteraar kan vinden stuur ik ze 
persoonlijk een bericht.

Hoe onderhoud je dit contact?
Wanneer ik mensen persoonlijk een bericht stuur, gaan ze mij vaak 
volgen. Op dat moment is er een nieuwe verbinding gemaakt.

Hoe ervaar jij zelf dit contact / de interactie?
Ik vind het enorm leuk om mijn luisteraars te laten weten hoe ik hun inzet 
waardeer.

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij 
anders willen zien?
Ik mis niet echt iets. Het belangrijkste voor de interactie met mijn fans is 
het fysiek draaien op een gig. Binnen drum and bass is een supportive 
community, mijn collega-artiesten zijn supportive en we helpen elkaar. 

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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4c INTERVIEW* MET 
ARTIEST: IVANO LA SALA
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Ik ben Ivano La Sala, 20 jaar en ik kom uit Rotterdam maar woon op het moment 
in Berlijn. Mijn artiestennaam is gewoon hetzelfde als mijn naam.

Binnen welk genre produce je?
Ik ben nog redelijk verschillende in mijn genres, maar het is vrijwel altijd in de 
categorie techno. Zowel normale techno als hard techno, dark techno, acid 
techno en industrial techno.

Waarom maak je muziek?
Ik heb altijd al een gigantische liefde voor muziek gehad. Ik luisterde nummers 
zo vaak opnieuw omdat ik altijd precies wilde weten hoe elk stuk in elkaar 
zat en hoe een nummer nou is opgebouwd. Daarnaast is het mijn nummer 
een passie, ik ben vooral diep in het produceren geraakt na mijn eerste keer 
Berlijn in November 2019. Na met school een week in Berlijn te zijn geweest 
en de muziekcultuur van de clubs en stad te ontdekken ben ik hier verliefd 
op geworden. Ik wist wat ik moest en wilde doen, muziek maken. Vooral de 
elektronische muziek.

Hoe lang maak je al muziek?
Ik maak muziek nu zo’n 3 jaar. Maar voor Berlijn was het gewoon voor de lol 
kloten en snapte ik er weinig van. Door Berlijn en de techno ben ik er veel 
dieper op ingegaan en heb ik veel meer geleerd over muziek, de technieken, 
hoe de DAWs werken, hoe de muziek zelf in elkaar zit en de theorieën. Zo ben ik 
hiervoor masterclasses gaan volgen en boeken gaan lezen.  

Hoe vaak release je muziek?
Dit varieert wel redelijk. Omdat ik mezelf als beginnend zie ben ik wel redelijk 
bang en kieskeurig voor mijn muziek. Ik heb zelf 2 nummers individueel 
uitgebracht, waarvan ik er een alweer heb verwijderd omdat ik er niet meer 
achter stond. Daarnaast heb ik nu twee releases bij een independent industrial/
hard techno label uitgebracht. Dit zijn mijn eerste officiële releases. Ik hoop snel 
een EP uit te brengen.

Voor wie maak je muziek?
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met deze vraag, bedoel je voor welke 
mensen of welke labels? Ik zal beide beantwoorden.
In principe maak ik mijn muziek altijd voor mezelf, Ik maak wat ik vet vind en 
waar ik zelf achtersta. Soms ben ik erg impulsief geweest maar ik heb geleerd 
wat meer humble te zijn met wat ik maak. Muziek zal ik altijd voor mezelf maken 
zoals ik het zelf het leukste vind. 

Voor welke labels, ik heb nu voor Critical Revolution Records twee keer 
uitgebracht. Ben ook in gesprek met Ragnarok Records (Berlijn) om een EP uit 
te brengen op Raglab. 

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Ik vind het altijd erg leuk maar ook wel spannend. Toch maakt het me niet zoveel 
uit wat een ander erover zegt als dit negatief zou zijn. Het is mijn eigen muziek 
en ik maakt wat ik leuk vind. Ben je het hier niet mee eens vind ik dat echt niet 
erg. Ik maak het niet voor hun, vinden mensen het wel leuk is dat altijd superleuk 
om te horen.
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Ik gebruik meestal de statistieken van Spotify en SoundCloud om te kijken naar 
hoe mijn tracks het doen. Mijn cijfers zijn nog niet bizar maar ik ben blij met elke 
stream die ik krijg, Ik geef toe dat ik hier wel meerdere keren per week naar kijk. 
Om te zien hoe of wat het doet.
 

Hoe ervaar je dit?
Ik ervaar het op een prima manier, het is leuk om alle landen en playlists te zien 
waar mensen mijn muziek in luisteren.

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Op het moment nog niet zoveel, zoals ik al zei is het nog niet mega denderend. 
Maar ik ben pas net begonnen met het produceren en het heeft tijd en geduld 
nodig. Ik hoef ook niet te haasten hiermee. 

Voel je je verbonden met je publiek?
Ik moet zeggen dat ik nog niet echt fans heb die me berichten sturen etc. Wel 
zijn er veel mensen in mijn omgeving in de scene bezig die mij meer exposure 
geven en zo een breder publiek geven.

Ik zie het vanzelf wel, als ik ooit echt publiek krijg of fans dan merk ik het daar 
wel aan. Ik ben zelf niet echt een intensieve sociale mediagebruiker. Dit kan 
mijn minpunt zijn maar ik vind het zelf niet zo erg. Zo lang ik geniet en mensen 
me af en toe leuke berichtjes sturen ben ik nu al super blij. Hoe meer hoe beter 
natuurlijk maar ik maak geen muziek om beroemd te worden. Ik werk zelf ook in 
de label management ik sta liever achter de schermen.

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
De mensen die mijn muziek luisteren sowieso wel, anders streamen ze het niet. 
Daarnaast is het ook nog best wel klein dus ik heb niet veel mensen die me 
eventueel van andere nummers zouden kennen.

Hoe weet je dat?
Aangezien ik vaak vanuit dezelfde plekken mijn streams ontvang, ondanks dat 
het langzaamaan ook aan het groeien is en verbreed.

Hoe ervaar je dat?
Op een normale manier niet uitbundig.

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
Nog niet echt heel erg, Ik heb nog niet veel echt onbekende gehad die mij 
hebben gecomplimenteerd of een berichtje hebben gestuurd.

Hoe realiseer je dit contact?
Ik zet overal mijn socials neer en iedereen kan een berichtje terugverwachten als 
ze wat sturen.

Hoe onderhoud je dit contact?
Gewoon reageren en in gesprek gaan met deze mensen.

Hoe ervaar jij zelf dit contact / de interactie?
Ik heb nog niet mega veel interactie dus het is niet echt iets wat vaak gebeurd 
nog.

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij anders 
willen zien?
Realiteit, vaak is het allemaal mooi en leuk en glamour maar het is vaak ook 
gewoon kut en vooral in deze tijd erg deprimerend. Verder ben ik nog niet mega 
actief.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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4d INTERVIEW* MET 
ARTIEST: JENGI

Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Jan, artiestennaam is Jengi

Binnen welk genre produce je?
Disco, elektronische muziek en house

Waarom maak je muziek?
Nooit muzikaal opgeleid, alles zelf uitgevogeld. Vond het vroeger het leukst 
om te doen naast sporten. Is er zo eigenlijk ingerold. Doordat je nu op je laptop 
muziek kan maken is de voornaamste reden dat hij nu muziek maakt. Zonder 
deze technologie zou ik geen muzikant zijn.

Hoe lang maak je al muziek?
10 jaar

Heb je ooit overwogen te stoppen?
Nooit echt over nagedacht, soms down momenten. Geen twijfel over dat ik nu 
het beste doe wat ik kan doen. Alles wordt ook alleen maar beter. Zou zonde zijn 
als ik nu stop.

Hoe vaak release je muziek?
2 keer per jaar een project, dus niet 1 nummer.

Waarom?
Ik doe alles zelf. Ben zelf erg kritisch. Ik ben nooit echt tevreden met 1 single. 
Tegenwoordig is het normaal om op korte termijn veel singles te droppen. 
Je bent dan naar mijn idee een soort machine. Ik kan dat op dit moment niet 
aan. Het is een soort van ‘fashion’ achtig mechanisme. Kwaliteit staat boven 
kwantiteit. 2 projecten in een jaar is nog steeds lastig. Ik kan geen kwaliteit 
garanderen als ik 10 singles in een jaar zou releasen.

Zou je dit korte termijn mechanisme dan ook anders willen zien in de 
huidige insdustrie?
Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk heel snel en tracks worden korter en de 
aandachtsboog daalt. Dit is niet echt de schuld van de artiesten, maar juist 
van de platformen. De platformen hebben natuurlijk enorm veel te bieden 
die bepalen alles over de playlisten. Tegenwoordig moet je eigenlijk een snel 
nummer van 3 minuten hebben zodat het goed in een playlist past. Veel 
artiesten gaan hier natuurlijk in mee, waardoor het zonde is dat er zo veel korte 
nummers zijn. Het gaat dan niet meer over kwaliteit, maar om cijfers behalen.

Ik vind dat ik er niet veel over kan zeggen, ik doe er zelf soms ook aan mee 
omdat ik ook in de publiciteit wil komen. Maar het is wel jammer dat het nu zo 
werkt.

Neem je de ervaring die een vinylplaat kan bieden (trackvolgorde, 
artwork) mee in het releasen van je muziek, of focus je je echt op de 
streamingcijfers?
Ik ben wel bezig met een thema. Niet alleen de muziek, maar ook het visuele 
aspect. Pas als ik een album ga maken, wanneer ik tevreden ben, dan ga ik 
echt een totaalverhaal op vinyl uitbrengen. Nu ben ik veel met EP’s bezig. Dat is 
eigenlijk de korte spanningsboog van een album.

Wat is voor jou dan de meerwaarde van op vinyl releasen?
Ik wil gewoon het totaalplaatje. Top artwork, het verhaal en de tracks. Veel 
mensen gebruiken een plaat als decoratie en moeten hem lekker kunnen 
aanzetten, het artwork moet daarom ook goed zijn. Ik vind vinyl belangrijk, 
maar ben nog niet tevreden over de muziek die ik nu heb om het op vinyl uit te 
brengen.

Zou je behoefte hebben aan een intiemere band met je luisteraars?
Nee, uiteindelijk maak ik gewoon muziek en vinden mensen dat vet. Ik doe 
het niet voor de connectie. Mijn vrienden die dicht bij me staan zijn wel het 
belangrijkst.

Kan je de waardering van je publiek meten, of zou je dat willen?
De statistieken zie ik nu wel als alleen cijfertjes. Ik zou wel willen dat ik iets meer 
zou kunnen zien hoe mensen mijn muziek nou ervaren. Ik denk dat elke artiest 
daar wel behoefte aan heeft. Ik weet ook niet hoe dit 20 jaar geleden was. Ik 
denk dat je als artiest niet echt voldoening haalt uit alleen maar cijfertjes.

Ik vind fysieke gigs wel echt fijn, even de deur uit en nieuwe prikkels van nieuwe 
mensen. Hier leef ik bij een release normaal dan ook echt naar toe. Ik vind het 
belangrijk om te zien hoe het publiek reageert op mijn muziek. Ik draai nu 5 jaar 
en kan wel redelijk goed inschatten hoe de sfeer op een feest zal zijn, hier kan ik 
dan ook op inspelen.

Ervaarde je zelf een soort drempel toen je begon met optreden? Hoe ging je 
daar mee om?
Ik vond het doodeng. Uiteindelijk komt het altijd goed, na een paar jaar kan 
je het echt. Als ik tussen andere namen sta, vind ik het minder eng dan dat ik 
de main act ben. De spanningen blijven altijd wel. Het enige wat helpt is het 
gewoon doen. Dit verschilt ook per artiest. Als ik elke keer nog buikpijn zou 
hebben dan zou ik ook niet willen optreden. Uiteindelijk doe ik dit om gelukkig 
van te worden. Hoe beter ik word, hoe leuker ik het begin te vinden.

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij anders 
willen zien?
Copyright is te streng geworden. Er mag wel meer creatieve vrijheid komen in 
het sampelen van tracks. Ik snap dat het streng gecontroleerd moet worden, 
maar het verderft wel de muzikaliteit als je niks kan sampelen. Dit ligt niet per se 
aan de platformen, maar meer aan de juridische kant van muziek.

Mis je de ervaring van vinyl, hoe vind je het dat de focus nu ligt op singles?
Ja wel pittig, best wel kut. Voor mijzelf moet ik gewoon de tijd nemen zodat ik 
een geniaal project kan maken wat ik echt goed vind. Er zijn altijd wel een paar 
luisteraars die mijn projecten geniaal vinden en helemaal luisteren.

Het is een hele opgave om een album te maken. Veel artiesten hebben alleen 
ervaring met singles releasen, en dat is eigenlijk wel jammer. Eigenlijk zouden 
meer mensen albums moeten maken.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van een fysiek medium?
Omdat je het hebt gekocht zou het zonde zijn om het niet te luisteren. Je moet 
alle nummers wel luisteren. Je besteed meer aandacht aan de artiest en aan de 
tracks omdat je die plaat hebt gekocht. Mensen nemen de tijd om naar een plaat 
te luisteren, dit heb je op Spotify niet. Er is te veel muziek die je even snel kan 
luisteren en in je playlist kan zetten, maar je heb geen fysieke plaat die je in je 
boekenkast kan bewaren. 

Kan je via je stats ook zien hoe mensen je muziek dan ervaren?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Sommige mensen 
zullen echt wel een album in zijn geheel luisteren, maar veruit de meeste mensen 
zullen nunmmers los checken. De spanningsboog is gewoon echt laag. Releasen 
op vinyl is wel echt een dingetje, je moet het niet doen om populair te doen. Pas 
als je echt trots bent op je muziek is het het waard. Een plaat ligt natuurlijk echt 
bij iemand thuis, daarom moet alles kloppen en perfect zijn.

Voor wie maak je muziek?
Eerst maakte ik vooral muziek voor mijn fans, uiteindelijk weet ik ook niet wie 
mijn fans echt zijn.  Nu ben ik vooral aan het ontdekken wat ik kan maken en 
leer ik nieuwe dingen. Nu maak ik muziek echt voor mezelf. Dat werkt voor mij 
het best, hier word ik het gelukkigst van. Ik merk zelfs dat ik hierdoor een nieuw 
publiek aantrek. Mijn eigen ding doen is misschien wat mensen authentiek 
vinden aan mijn muziek.

Ik word gelukkiger van een track die ik echt goed vind dan van een track die ik 
minder goed vind, maar wel meer streams en publiciteit haalt. Ik ga natuurlijk 
wel mee met bepaalde stromingen en invloeden, maar probeer het altijd een 
tikkeltje anders te doen. Dat vinden mensen authentiek, maar dat kan ik moeilijk 
over mezelf zeggen.

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Het releasen tijdens deze pandemie ervaar ik wel als minder positief. Wel blij, 
maar er is minder om naar uit te kijken. Het is wat duffer.

Normaal is het wel echt fijn. Ik kon om een release heen een tour doen door Azie. 
Het werd eigenlijk alleen maar meer, dit soort tours werden echt onderdeel van 
het releasen van muziek. Over een maand release ik mijn EP, maar er zit geen 
tour bij. Ik zal wel voor wat livestreams draaien, maar hier heb ik natuurlijk geen 
contact met mensen. Releasen en daar een tour bij doen is het beste gevoel wat 
er is.

Vind je de fysieke interactie met je publiek dan zo belangrijk?
Het is lekker om even de studio uit te gaan voor een live show. In Azie is er 
natuurlijk ook een compleet andere cultuur. Het doen van een tour geeft een 
vorm van erkenning. Dankzij mijn muziek ben ik hier gekomen. Het is een soort 
van schouderklopje aan jezelf geven. Dat gevoel mis ik met alleen streamen. Ik 
kan er natuurlijk het beste van maken, maar het is wel karig. Er is minder om 
naar uit te kijken.

Voel je je verbonden met je publiek?
Dubbel gevoel. Mijn publiek zit overal ter wereld, ik heb niet echt een fanbase in 
een bepaalde regio. Dat voelt een beetje nep. Uiteindelijk gaat het contact met 
mijn fans via DM’s en dat voelt niet als ‘echt’ contact. Ik word wel warm van alle 
support die ik krijg, daar ben ik echt dankbaar voor.

Het zijn vaak dezelfde mensen die reageren, die dedication vind ik ook echt hard. 
Die connectie is er wel. Het voelt eigenlijk als een SMS berichtje van iemand die 
je nog nooit hebt ontmoet.

Mijn familie en vrienden staan het dichts bij mij, deze connectie is belangrijker 
dan alle andere dingen.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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INTERVIEW* MET 
ARTIEST: JAMES KADURO
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Joshua van Gompel -> James Kaduro

Binnen welk genre produce je?
Moombahton / Urban

Waarom maak je muziek?
Om mensen te verbinden + passie uit te voeren

Hoe lang maak je al muziek?
Heel ver verleden iets mee gedaan, maar toen laten liggen. Echt 
pas actief sinds maart 2020

Hoe vaak release je muziek?
Te weinig, ik heb vaak muziek liggen maar maak het niet af

Voor wie maak je muziek?
Voor mezelf en voor mijn doelgroep

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Goed, je bouwt following op en kan feedback krijgen van 
soortgelijke artiesten en je publiek
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Kan de stats bijhouden waar en hoevaak het gestreamd word
 
Hoe ervaar je dit?
Het is uitgebreid genoeg voor mij

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Meenemen voor de volgende release in de marketing. Daarnaast 
altijd hopen dat een release het beter doet dan de vorige

Voel je je verbonden met je publiek?
Nog niet heel erg, mijn eerste en tot nu toe enige release was in 
corona tijd dus heb nog niet echt fysiek contact gehad

Wel via social media zoals Instagram en Soundcloud, maar zou 
uiteraard in een club willen draaien of op een festival om meer 
fysiek te kunnen zien hoe mijn muziek aanslaat

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Ik denk het wel, ik heb tot zover al best wel een prima following 
opgebouwd via soundcloud en op instagram langzamerhand wat 
collabs op kunnen zetten

Hoe weet je dat?
Soundcloud en Insta following

Hoe ervaar je dat?
Dat ervaar ik wel goed, alsof mijn werk gewaardeerd word door 
mensen over de hele wereld

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
Via social media vooral

Hoe realiseer je dit contact?
Stories posten op instagram en posten op soundcloud

Hoe onderhoud je dit contact?
Stories posten op instagram en posten op soundcloud

Hoe ervaar jij zelf dit contact / de interactie?
Ik vind het zelf wat karig, maar dat komt omdat ik er ook nog niet 
heel veel mee bezig ben en omdat nu momenteel door corona nog 
niks mogelijk is eigenlijk

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij 
anders willen zien?
Meer verbintenis tussen artiesten. Het lijkt vaak wel een slagveld. 
Het is natuurlijk hard werken voor je positie, maar er mag meer 
naar elkaar omgekeken worden.  

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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INTERVIEW* MET 
ARTIEST: MRNX
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Ik ben Marnix Donkers, ik maak muziek onder de stage naam MRNX.

Binnen welk genre produce je?
Ik produceer: Future bass, mijn eigen style Future bass, Mid Tempo en Trap.

Waarom maak je muziek?
Ik maak muziek voor het grootste deel om mijn emoties kwijt te kunnen. 
Hiernaast is het mijn grootste passie en is het een activiteit die ik kan blijven 
doen no matter what.

Hoe lang maak je al muziek?
Ik produceer nu zo’n 6 jaar muziek.

Hoe vaak release je muziek?
Ik release niet erg vaak aangezien ik heel lang op 1 project kan blijven hangen 
dus mijn releases zijn niet erg frequent, ongeveer 1 of 2 tracks per jaar, maar dit 
gaat waarschijnlijk binnenkort veranderen aangezien ik door school veel aan 
nieuwe muziek en projecten werk en een snellere workflow heb ontwikkeld. 

Voor wie maak je muziek?
Mezelf. Deels maak ik het voor mijn fans, maar in de long run maak ik de muziek 
voor mezelf om mezelf te uiten en mijn emoties in kwijt te kunnen en ik maak het 
dus niet voor anderen.

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Het is misschien wel het beste gevoel wat ik tot nu toe heb gehad. De reacties 
van mensen op een project waar je weken soms wel maanden aan hebt 
gespendeerd is priceless. Het is een geweldige payoff voor je harde werk en het 
geeft een enorme motivatie boost. Bij al mijn releases check ik elke comment 
en de reacties maken me altijd wel emotioneel het is een gevoel wat moeilijk te 
beschrijven is.
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Hiernaast krijg ik van de platenmaatschappij elke maand nog een lijst met 
video’s op YouTube waar mijn muziek in is gebruikt en krijg ik elke drie maanden 
een volledig overzicht met de inkomsten die zijn gegenereerd met mijn 
gereleasde muziek.

Hoe ervaar je dit?
Ik vind het erg chill. Naast dat het je inzicht geeft ik je hoeveelheid streams geeft 
het je ook een inzicht in de community die van je muziek houdt. Ook is het erg 
handig als je ooit shows wilt gaan doen dat je weet waar je fanbase is en op 
basis hiervan locaties kan aanspreken voor shows.

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Op het moment check ik frequent hoeveel mensen er naar mijn muziek 
hebben geluisterd in een bepaalde timeframe en hoeveel mensen er bij mij en 
mijn muziek blijven aangezien ik al een jaar niks heb uitgebracht. Hiernaast 
aangezien ik weet waar mijn luisteraars zijn op de wereld kan ik mijn release 
tijden op hun tijdzone aanpassen waardoor je grootste publiek wakker is tijdens 
je release.

Voel je je verbonden met je publiek?
Ik voel me vrij verbonden met mijn publiek.

Zo ja, op welke manier?
Ik spreek een aantal van mijn luisteraars via discord servers van Proximity en 
Illenium. Hiernaast help ik sommige van mijn luisteraars waarin ik potentie zie 
met hun muziek van tijd tot tijd. Ik heb een aantal Q&A’s gedaan vlak na mijn 
releases en over het algemeen reageer ik op de mensen op Instagram. 

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Ja.

Hoe weet je dat?
Ik heb veel reacties van mensen gehad dat mijn muziek ze raakt of dat ze mijn 
muziek erg uniek en mooi vinden.

Hoe ervaar je dat?
Het is een goed gevoel. Mensen die je muziek waarderen en een connectie 
voelen tot iets wat je hebt gemaakt just hits different.

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij anders 
willen zien?
Ik vind het jammer om te zien dat slap house een groot ding is geworden. Ik zou 
graag meer muziek met gedachte erachter willen zien. Minder muziek dat aan de 
lopende band wordt gemaakt en wordt geproduceerd met alleen de gedachte 
van geld erachter. Hiernaast vind ik het wel mooi om te zien dat artiesten zoals 
Porter Robinson en Madeon een steeds groter publiek bereiken met Madeon 
die een Grammy nominatie had gekregen voor zijn album waarin hij muziek had 
gemaakt die nog niemand voorheen maakte.  

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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INTERVIEW* MET 
ARTIEST: PIEDRA
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Ik ben Steyn Scheepers, DJ en Producer onder de naam Piedra!

Binnen welk genre produce je?
Ik produceer op het moment vooral moombahton, met excessen naar Lo-Fi en Tech 
House.

Waarom maak je muziek?
Oeh, dat heeft meerdere factoren. Ik maak muziek om mezelf als DJ te onderscheiden, om 
mezelf te uiten en omdat ik het gewoon erg leuk vind.

Hoe lang maak je al muziek?
Ik produceer al zo’n 5 jaar, maar ik release pas actief muziek sinds 2019!

Hoe vaak release je muziek?
Incidenteel, ik heb hier geen vaste routine in

Voor wie maak je muziek?
Lastige vraag, eigenlijk voor iedereen die het wil horen en voor mezelf! Ik vind het vet 
om eigen producties over de grote club speakers te kunnen horen en mensen kunnen 
vermaken door producties uit mijn catalogus. 

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Haha! Hier ben ik goed ervaren mee! Naast producer heb ik mijn eigen label dus ik heb in 
deze misschien twee brillen op. Als producer is het releasen van muziek een moment van 
trots, waar je eigenlijk niet te veel wil denken hoe of wat maar je creatie bovenal gewoon 
de wereld in wil helpen, om hiermee zo veel mogelijk mensen mee te vermaken of 
inspireren. Als label en als marketeer ervaar ik het releasen van muziek als een kans een 
markt aan te boren, mensen te bereiken en bekendheid te creëren onder de potentiele 
luisteraars.
  
Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Waar zullen we beginnen?  De eerste inzichten krijg ik al bij reacties van concullega’s. Wat 
vinden zij van de track, is er support te halen ect..

Voor release kun je verder al aardig wat inzicht creëren aan de hand van teasers en 
pre saves. Als teasers goed worden bekeken en veel interactie opleveren kun je daar 
conclusies aan hangen.

Op- en na de release van de track peil ik mijn inzichten op basis van mijn statistieken in 
alle DSP’s en buiten corona tijd ook op interactie met publiek. Ook reactie op overige 
socials en verweven playlists en deelacties bieden erg veel inzicht.

Hoe ervaar je dit?
In coronatijd ervaar ik dit als lastiger dan normaal omdat de menselijkheid een beetje uit 
de data verdwijnt. Muziek is toegankelijker dan ooit waardoor streamingcijfers ook niet 
altijd alles zeggen over wat men nou eigenlijk van de track vindt. Op het moment dat de 
luisteraar moeite doet om de track aan de man te krijgen bij zijn netwerk zie ik dit als veel 
moeite terwijl het vroeger normaal was om je platencollectie met elkaar uit te wisselen.

Op het moment dat clubs en andere mogelijkheden tot performen mogelijk zijn is 
het waardevol om te zien hoe een groep reageert op eigen producties, dit biedt ook 
promotionele kansen door interactie met deze groep (bijv. met de microfoon vertellen hoe 
trots je op een track bent). Deze vorm van promotie voelt voor mij veel minder gemaakt 
dan de algemene Instagram promotie.

Wat doe je met de inzichten en data die je verzamelt?
Op basis van deze data trek ik conclusies over de hiervoor opgezette campagnes en 
gebruik ik om nieuwe campagnes te starten. Heb ik de goede mensen getarget, waar 
vind ik de goede mensen voor mijn muziek? Vind men mijn muziek goed en wordt het 
geïnterpreteerd zoals ik dit bedoelde? Wat kan ik in volgende projecten meenemen om dit 
effect te versterken ect…

Voel je je verbonden met je publiek?
Ja, ik probeer zeker tijdens performances enorm veel contact te leggen met mijn publiek. 
Goed lezen waar het publiek behoefte aan heeft en ook inspelen op gebeurtenissen op de 
avond. Zowel in het gebruik van de microfoon als ik welke kant ik in mijn sets op ga.  

Op welke manier?
Ik sta er om een groep te vermaken, ik ben geboekt op basis van een 
verwachtingspatroon welke ik continu wil overtreffen. Het streven naar de mensen in de 
zaal een geweldige avond geven is iets wat mij energie geeft tijdens het performen. Op 
het gebied van streaming wil ik dat men mijn track draait en hier positief op reageert, 
waar ook geluisterd wordt even een energieboost en op gaan in de track.

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Over het algemeen heb ik het idee van wel.  

Hoe weet je dat?
Reactie op het draaien van de muziek, support op media binnen de genres, berichten op 
socials ect…  

Hoe ervaar je dat?
Erg leuk, ik vind interactie met publiek enorm tof. Dit geeft me enorm veel energie.

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
In corona vind ik dit erg lastig. Ik merk dat ik social media moeilijker vind dan gehoopt als 
ik het op mezelf moet betrekken. Normaal combineerde ik socials met ontmoetingen in 
het echt bij bijvoorbeeld optredens. Hier hing ik altijd na mijn set nog even rond en sprak 
ik met mijn publiek.

Hoe realiseer je dit contact?
Nu vooral via het internet, normaal door altijd open te staan voor contact met het publiek. 
Zowel voor als na mijn show.  

Hoe onderhoud je dit contact?
Socials, mailing, directe berichten en altijd zo veel mogelijk open staan voor iedere vorm 
van interactie met (potentieel) publiek.  

Hoe ervaar jij zelf dit contact / de interactie?
Leuk, interessant en soms erg vermoeiend . Contact onderhouden met grote groepen 
mensen is iets wat zich op de lange termijn uitbetaald maar kan voelen als enorm veel 
moeite.

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij anders willen zien?
De waarde van muziek is door de hoge beschikbaarheid naar mijn idee enorm 
afgenomen. Waar vroeger weken werd gewacht op een plaat, rijen stonden bij de free 
record shop en platen onderling werden uitgewisseld en grijsgedraaid is alles nu met 
een klik beschikbaar. Buiten dat dit enorm veel kansen biedt vind ik het jammer dat deze 
romantiek en waarde om muziek zo is geminimaliseerd.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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INTERVIEW* MET 
ARTIEST: TJARDA
Wie ben je en wat is je artiestennaam?
Ik ben Tjarda Hoekstra, 21 jaar en kom uit Breda. Mijn artiestennaam is TJARDA 

Binnen welk genre produce je?
Voornamelijk House (minimal/deeptech) en daarnaast dark techno als side 
project

Waarom maak je muziek?
Omdat het mijn passie is en ik mijn creativiteit wil delen met de luisteraars. Als 
iets mooi en kwalitatief goed in elkaar zit krijg ik er vaak kippenvel van. Wil graag 
de mensen muziek laten voelen zoals ik dat zelf ervaar. 
 
Hoe lang maak je al muziek?
Als producer nu 3 jaar, daarnaast drum ik al sinds mijn 10e en ben ik multi-
instrumentalist (gitaar en piano)

Hoe vaak release je muziek?
Ik heb tot nu toe 1 track per jaar gereleased, nog niet via labels. Vanaf de zomer 
heb ik mijn eerste release via een label (Airtime Records) en wil ik vanaf dat 
moment vaker gaan releasen. Maar alles op z’n tijd

Voor wie maak je muziek?
Voornamelijk voor liefhebbers van house en techno muziek. En voor degene die 
openstaan voor muziek waar ze nog nooit van gehoord hebben zodat die het een 
keer kunnen ervaren. 

Hoe ervaar je het releasen van muziek?
Als een track eenmaal gereleased is geeft het voldoening en motivatie voor de 
toekomst, zeker als je positieve reacties krijgt. Als je in eigen beheer muziek 
uitbrengt komen er geen zaken als rechten en financiering bij kijken en bepaal 
je alles zelf, ook wat betreft releasedate. Dat is fijn, maar je wilt ook dat je tracks 
een groter publiek aanspreekt en niet alleen door jezelf gepromoot wordt. Via 
labels gaat dat makkelijker en val je meer op in de scene. 

Wat voor inzicht heb je in een gereleasde track?
Ik heb tot nu toe geen platen gereleased via labels, alles in eigen beheer. Kan 
nog niet zeggen hoe het is om via een label te releasen en daarbij te weten wat 
erbij komt kijken qua geldzaken en promotie (als dat is wat je bedoelt). 
 
Zo ja, op welke manier?
Tijdens een gig is er interactie met het publiek d.m.v. bepaalde mixtechnieken die 
ik gebruik tijdens het draaien. Opbouw van een set, de platenkeuze daarin. Vaak 
voel je wanneer een bepaalde vibe het goed doet of niet, daar speel ik dan op in 
en krijg in de meeste gevallen respons om daar verder op te borduren. Daarnaast 
is het niet gebruikelijk om met een microfoon aan te komen op dit soort feestjes 
tenzij je Rocco Veenboer heet en genoeg wijn op hebt, haha. 
  

Waardeert jouw publiek jouw muziek?
Ja, vaak wel

Hoe weet je dat?
Bij een feestje merk meteen aan het publiek of de sfeer er goed in zit, dat voel 
je gewoon aan en de reacties zijn af te lezen aan emoties van de mensen, 
lichaamstaal en manier van dansen. Daarnaast krijg ik ook positieve reacties op 
mijn muziek zelf, van artiesten die ik bewonder tot aan familie en vrienden. Dat 
waardeer ik zelf ook.
  
Hoe ervaar je dat?
In de meeste gevallen wel positief. Maar toen ik bij zonnig draaide (wat 
voornamelijk bekend staat als een feest met happy vibes), draaide ik een iets te 
diepe en donkere set wat niet aansloeg bij de mensen. Ervaar dit als leerpunt om 
dit soort fouten te voorkomen en om in het vervolg kennis op te doen over wat 
voor feest het is (huiswerk is toch wel belangrijk). 

Hoe sta jij als artiest in contact met je luisteraars?
Ik kan niet echt zeggen dat ik al een fanbase heb maar het zijn vaak wel dezelfde 
die mijn muziek beluisteren en bewonderen. Ik benader ze vaak om te vragen 
wat ze ervan vinden en of ze het zouden kunnen delen. En daarnaast support 
mijn familie en vrienden mij als artiest 

Hoe realiseer je dit contact?
Zoals eerder benoemd benader ik vaak mensen om zoveel mogelijk gezien te 
worden en te laten zien dat het mijn passie is, die ik tegelijkertijd wil overdragen 
aan mijn luisteraars.
  

Hoe onderhoud je dit contact?
Door ze regelmatig te laten zien waar ik mee bezig ben, via privé appjes of mijn 
instapagina. Kunnen ze ook waarderen omdat je laat zien dat je er serieus mee 
bezig bent.

Hoe ervaar jij zelf dit contact/ de interactie?
Als persoon kan ik nogal terughoudend zijn, maar als het gaat over mijn muziek 
wil ik het zoveel mogelijk delen met de mensen omdat dat de drijfveer geeft die 
ik nodig heb om gemotiveerd te blijven.  

Wat mis je in het huidige digitale muzieklandschap? Wat zou jij anders 
willen zien?
Ik zou willen dat de lengtes van tracks niet zo kort duren maar net als vroeger 
minimaal 4 of 5 minuten. Meestal gaat het in dancemuziek alleen om de climax, 
niet om het gehele plaatje wat juist het interessants is, vind ik. Maar dat verschilt 
per genre natuurlijk, bij techno is het ook niet gebruikelijk om een deel te 
skippen. Het is meer de ervaring om helemaal op te gaan in de muziek en elke 
seconde te voelen.

*Het interview is voor overzichtelijke redenen getranscribeerd.
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AMBITIEUS ZELFSTANDIG

INTROVERT

Abel Ton
‘ACTIEVE EDM PRODUCER’

VAARDIGHEDEN MOTIVATIE

DOELEN OBSTAKELS

BIOGRAFIE

INFO

MUZIEK

Naam:  Abel Ton
Geslacht:  Man 
Leeftijd:  23
Plaats:  Breda
Studie:  Commerciele Economie 
Status: Vrijgezel

Artiestennaam:  Linticker
Genre(s):   Deep House 
Actief:   5 jaar
Doel:    Storytelling via  
   eigen muziek

Van jongs af aan is Abel bezig met muziek maken. Of het nou op 
de piano was of op een klein drumstel: Abel had gevoel voor ritme. 
Toen Abel ouder werd en zijn eerste laptop kon kopen, ontdekte 
hij de magie van elektronisch producen. Met de jaren heeft Abel 
zichzelf ontwikkeld tot een zelfstandig artiest en is klaar om zijn 
muziek te delen met de wereld. Het enige probleem is dat Abel 
geen idee heeft of mensen zijn muziek wel zullen waarderen. Als 
al die grote DJ’s miljoenen streams halen, wat stelt zijn muziek dan 
voor? 

• Fanbase opbouwen
• Gewaardeerd worden als artiest
• Muziek op Spotify releasen
• Een band opbouwen met zijn fans
• Plezier blijven behouden in muziek 

maken

MUZIKAAL

FOCUS

PUBLICITEIT

KRITISCH

• Weet niet of zijn muziek wordt 
gewaardeerd

• Streamingdata zegt niet zo veel
• Durft zijn muziek niet uit te 

brengen omdat hij te weinig 
streams denkt te halen

• Hoeft geen intieme band met zijn 
publiek

• Muziek maken is zijn uitlaatklep
• Elke dag beter worden als 

producer
• Muziek delen met de mensen waar 

hij om geeft
• Buiten elektronisch producen ook 

instrumenten leren spelen
• Muziek offline verspreiden

5 PERSONA ABEL TON
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AMBITIEUS NIEUWSGIERIG

INTROVERT

Kevin
‘ACTIEVE LUISTERAAR’

VAARDIGHEDEN MOTIVATIE

DOELEN OBSTAKELS

BIOGRAFIE

INFO
Naam:  Kevin 
Geslacht:  Man 
Leeftijd:  21
Plaats:  Utrecht
Studie:  Commerciele Economie 
Status: Vrijgezel

Kevin heeft zelf geen interesse in muziek maken, maar waardeert 
de kunst van de muziek die hij luistert. Kevin checkt elke week 
zijn discover weekly op Spotify en is actief op zoek naar artiesten. 
Wanneer Kevin een artiest heeft gevonden, wilt hij meer weten 
over die artiest en beschouwt Kevin zichzelf al snel als fan van die 
artiest. Kevin wilt graag aan de artiesten laten weten dat hij hun 
muziek waardeert, dit doet hij voornamelijk door DM’s te sturen via 
Instagram. 

• Nieuwe artiesten en muziek ontdekken
• Veel verschillende playlisten voor 

verschillende gemoedstoestanden
• Vinyl en cassette kopen bij de kringloop

MUZIKAAL

FOCUS

SOCIAAL

KRITISCH

• Te veel keuze op Spotify
• Skipt snel nummers, korte 

aandachtsspanne
• Weet niet of de artiest zijn inzet 

ziet

• Muziek helpt Kevin om tot rust te 
komen

• Kevin ontdekt graag nieuwe 
muziek 

• Nieuwe nummers oneindig vaak 
opnieuw luisteren

6 PERSONA KEVIN
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7 MINDMAP
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9 SMART TAPE
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10 CASSETTESPELER 1.0
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11 INTERFACE 1.0
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12 INTERFACE 1.1
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13 RESULTAAT INTERFACE TEST
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14 SCHEMATISCHE VISUALISATIE 
CONCEPT
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15 CODE ARDUINO

RFID-CODE RFID + KNOPPEN CODE
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15a CODE HTML
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15b CODE JS
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15c CODE MAX 8
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16 MIRO


